
ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس
ِفففي  ُهْمفف  َو ُهْم  ُب ّناِسفف ِحَسففا ِلل َتَرَبفف  ْق ا

ِرُضوَنفف  ْع ٍةفف ُم َل ْف ِهْمفف ِمْنفف ) 1(َغ ِتي أ
ْ َي َمففا 

ُه  ُعو َتَم ِإّل اْسف َدٍثف  ِهْمف ُمْح ّب ٍر ِمْنف َر ْك ِذ
ُبوَنففف  َع ْل َي ُهْمففف  ُهْمففف ) 2(َو ُب ُلو ُق َيًةففف  ِه َل

َلُموا  َظ ِذيَن  ّل َوى ا ّنْج َأَسّروا ال َذا َو َه َهْل 
ُتْمفف  ْن َأ َو ُتوَنفف الّسففْحَر  ْأ َت َف َأ ُكْمفف  ُل ْث َبَشٌر ِم ِإّل 

ْبِصففُروَن ْوَلف ) 3( ُت َق ْل َلُمف ا ْع َي ّبفي  َقاَلف َر
ُع  َو الّسففِمي ُه َو َْلْرِضفف  َوا ِء  ِفففي الّسففَما

ِليُمفف  َع ْل ٍمفف  )4(ا َأْحَل َغاُثفف  َأْض ُلوا  َقا َبْلفف 
ٍةف  َي ِبآ َنفا  ِت أ

ْ َي ْل َف َو َشاِعٌر  ُه َبْلف  ُهف  َتَرا ْف َبْلف ا
ُلوَنفف  ّو َْل ُأْرِسففَل ا َنْتفف ) 5(َكَمففا  َمففا آَم

ُهْمفف  َف َأ َهففا  َنا ْك َل ْه َأ ٍةفف  َي َقْر ُهْمفف ِمْنفف  َل ْب َق
ُنوَنفف  ْؤِم ِإّل ) 6(ُي َلَكفف  ْب َق َنا  ْل َأْرَسفف َوَمففا 

ْهَلفف  َأ ُلوا  َأ َفاْسفف ِهْمفف  ْي َل ِإ ُنوِحففي  ِرَجاًل 
َلُموَنفف  ْع َت ُتْمفف َل  ُكن ِإْنفف  ِر  ْك ّذ َوَمففا ) 7(ال

َعاَمفف  ّط ُلوَنفف ال ُك ْأ َي ًدا َل  ُهْمفف َجَسفف َنا ْل َع َج
ِديَنف  ِل ُنوا َخا َكا ُهْم )8(َوَمفا  َنا ْق َد ُثّمف َصف  

َنفا  ْك َل ْه َأ َو ُءف  َنَشا َوَمْنف  ُهْمف  َنا ْي َأنَج َف َد  ْع َو ْل ا
ِفيَن  ِر ْلُمْس ًبا )9(ا َتا ِك ُكْم  ْي َل ِإ َنا  ْل َأنَز ْد  َق َل  

ُلوَن  ِق ْع َت َفَل  َأ ُكْم  ْكُر ِذ ِه  )10(ِفي

21- el-ENBİYA SURESİ

(Mekke’de inmiştir, 112  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1) İnsanların hesaba çekilecekleri (gün) yaklaştı. Hal böyle 
iken onlar, gaflet içinde yüz çevirdiler.
2) Rablerinden kendilerine ne zaman yeni bir ihtar gelse, onlar 
bunu, hep alaya alarak dinlerler.
3) Kalpleri hep eğlencede(gaflette),hem o zalimler şu gizli 
fısıltıyı yaptılar: Bu (Muhammed), sizin gibi bir beşer 
olmaktan başka nedir ki! Siz şimdi gözünüz göre göre büyüye 
mi kapılıyorsunuz?
4) (Peygamber) dedi ki: Rabbim, yerde ve gökte (söylenmiş) 
her sözü bilir. O, hakkıyla işiten ve bilendir.
5) "Hayır, dediler, (bunlar) saçma sapan rüyalardır; bilakis onu 
kendisi uydurmuştur; belki de o, şairdir. (Eğer öyle değilse) 
bize hemen, öncekilere gönderilenin benzeri bir âyet getirsin."
6) Bunlardan önce helâk ettiğimiz hiçbir belde iman 
etmemişti; şimdi bunlar mı iman edecekler?
7) Biz, senden önce de, kendilerine vahiy verdiğimiz 
kişilerden başkasını peygamber olarak göndermedik. Eğer 
bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz.
8) Biz onları (peygamberleri), yemek yemez birer (cansız) 
ceset olarak yaratmadık. Onlar (bu dünyada) ebedî de 
değillerdir.
9) Sonra onlara (verdiğimiz) sözü yerine getirdik; böylece, 
hem onları hem de dilediğimiz (başka) kimseleri kurtuluşa 
erdirdik; müsrifleri de helâk ettik.
10) Andolsun, size içinde sizin için öğüt bulunan bir kitap 
indirdik. Hâla akıllanmaz mısınız?
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ِلَمًةف  َظا َنْتف  َكا ٍةف  َي َقْر َنا ِمْنف  َقَصفْم َكْمف  َو
ِريَن  ْوًما آَخ َق َها  َد ْع َب َنا  ْأ َأنَش َلّما ) 11(َو َف

ُكُضوَنف  َيْر َهفا  ْن ُهْمف ِم َذا  ِإ َنا  ْأَسف َب َأَحّسفوا 

َلففففى َمففففا ) 12( ِإ ُعوا  َواْرِج ُكُضوا  َتْر َل 
ُكْمففف  ّل َع َل ُكْم  ِن ِك َوَمَسفففا ِهففف  ِفي ُتْمففف  ْف ِر ْت ُأ

ُلوَن  َأ ّنففا ) 13(ُتْسفف ُك ّنففا  ِإ َنففا  َل ْي َو َيا ُلوا  َقا
ِلِميَن  ُهْم ) 14(َظا َوا ْع َد ْلَك  ِت َلْت  َفَما َزا

ِديَنف  ًدا َخاِم ُهْمف َحِصفي َنا ْل َع ّتفى َج ) 15(َح
ُهَما  َن ْي َب َوَما  َْلْرَض  َوا َء  َنا الّسَما ْق َل َوَما َخ

ِبيَنفف  ًوا ) 16(َلِع ْه َل َذ  ّتِخ َن َأْنفف  َنففا  ْد َأَر ْو  َل

ِليَن  َفاِع ّنا  ُك ِإْن  ّنا  ُد َل ُه ِمْن  َنا ْذ ّتَخ ) 17(َل
ِطِلفف  َبا ْل َلففى ا َع ّقفف  ْلَح ِبا ِذُففف  ْق َن َبْلفف 
ْيُلف  َو ْل ُكْمف ا َل َو ٌقف  ِه َو َزا ُه َذا  ِإ َف ُغُهف  ْدَم َي َف

ُفوَن  َتِصفف ِفففي )18(ِمّمففا  َلُهفف َمْنفف  َو  
ُهفف َل  َد ْن َوَمْنفف ِع َْلْرِضفف  َوا َواِت  الّسففَما
َوَل  ِهفففففف  ِت َد َبا َعْنفففففف ِع ِبُروَن  ْك َت َيْسفففففف

َتْحِسُروَن  ْيَلفف ) 19(َيْسفف ّل ّبُحوَن ال ُيَسفف
ُتُروَنففف  ْف َي َهاَر َل  ّن ُذوا ) 20(َوال ّتَخ َأْمففف ا

ُينِشُروَن  ُهْم  َْلْرِض  َهًة ِمْن ا ِل ْو ) 21(آ َل
َتا  َد َفَسفف َل ّلُهفف  ِإّل ال َهٌةفف  ِل ِهَمففا آ ِفي َكاَنفف 
َعّمففا  َعْرِشفف  ْل ِهفف َرّبفف ا ّل ْبَحاَن ال َفُسفف

ُفوَن  َعُلفف ) 22(َيِصفف ْف َي َعّمففا  َأُل  ُيْسفف َل 
ُلوَن  َأ ُيْسفف ُهْمفف  ُذوا ِمْنفف ) 23(َو ّتَخ َأْمفف ا

ْكُر  ِذ َذا  َه ُكْم  َن َها ُبْر ُتوا  َها ُقْل  َهًة  ِل ِه آ ِن ُدو
ُهْم  َثُر ْك َأ َبْل  ِلي  ْب َق ْكُر َمْن  ِذ َو ِعي  َمْن َم

ِرُضوَن  ْع ُهْم ُم َف ّق  ْلَح َلُموَن ا ْع َي )24(َل 

11) Zalim olan nice beldeyi kırıp geçirdik; arkasından da nice 
başka topluluklar vücuda getirdik.
12)  Azabımızı hissettiklerinde bir de bakarsın ki oralardan 
(azap bölgesinden) kaçıyorlar!
13)  "Kaçmayın! İçinde bulunduğunuz refaha ve yurtlarınıza 
dönün! Çünkü size sorular sorulacak!"
14)  "Vay başımıza gelenlere! dediler; gerçekten biz zalim 
insanlarmışız."
15)  Biz kendilerini, kuruyup biçilmiş ekine, sönmüş ateşe 
çevirinceye kadar bu feryatları sürüp gider.
16)  Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular olarak 
yaratmadık.
17)  Eğer bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi 
tarafımızdan edinirdik. biz yapanlardan değiliz.
18)  Bilakis biz, hakkı bâtılın tepesine bindiririz de o, bâtılın 
işini bitirir. Bir de bakarsınız ki, bâtıl yok olup gitmiştir. 
yakıştırdığınız sıfatlardan dolayı yazıklar olsun size!
19)  Göklerde ve yerde kimler varsa O'na aittir. O'nun 
huzurunda bulunanlar, O'na ibadet hususunda kibirlenmezler 
ve yorulmazlar.
20) Onlar, bıkıp usanmaksızın gece gündüz tesbih ederler.
21)  Yoksa, yerden birtakım tanrılar edindiler de, onlar mı 
diriltecekler?
22)  Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, 
yer ve gök, (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti. 
Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları 
sıfatlardan münezzehtir.
23)  Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise sorguya 
çekileceklerdir.
24) Yoksa O'ndan başka birtakım tanrılar mı edindiler? De ki: 
Haydi delillerinizi getirin! İşte benimle beraber olanların 
Kitab'ı ve benden öncekilerin Kitab'ı. Hayır, onların çoğu 
hakkı bilmezler; bu yüzden de yüz çevirirler.
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ِإّل  ِلَكف ِمْنف َرُسفوٍل  ْب َق َنا ِمْنف  ْل َأْرَسف َوَمفا 
ِني  ُدو ُب ْع َفا َنا  َأ ِإّل  َلَه  ِإ ّنُه َل  َأ ِه  ْي َل ِإ ُنوِحي 

ًدا )25( َل َو َذ الّرْحَماُنفففففففف  ّتَخ ُلوا ا َقا َو  
ْكَرُموَنفف  ٌد ُم َبا َبْلفف ِع َنُه  ْبَحا َل ) 26(ُس

ُلوَن  ْعَم َي ِه  ِر َأْم ِب ُهْم  َو ْوِل  َق ْل ِبا َنُه  ُقو ِب َيْس
ُهْم ) 27( َف ْل َوَما َخ ِهْم  ِدي ْي َأ ْيَن  َب َلُم َما  ْع َي

ُهْمفف  َو َتَضففى  ِلَمْنفف اْر ِإّل  ُعوَنفف  َف َيْش َوَل 
ُقوَن  ِه ُمْشِف ِت َي ُقْل )28(ِمْن َخْش َي َوَمْن   

ِه  ِزي َنْج ِلَك  َذ َف ِه  ِن ُدو َلٌه ِمْن  ِإ ّني  ِإ ُهْم  ْن ِم
ِلِميَنفف  ّظا ِزي ال َنْج ِلَكفف  َذ َك ّنَمفف  َه  )29(َج

َأّنففففف  َفُروا  َك ِذيَنففففف  ّل َيَرى ا َلْمففففف  َو َأ

ًقفففا  ْت َتفففا َر َن َكا َْلْرَضففف  َوا َواِت  الّسفففَما
ٍءف  ُكّلف َشْي ِءف  ْلَما َنفا ِمْنف ا ْل َع َوَج ُهَمفا  َنا ْق َت َف َف

ُنوَنفف  ْؤِم ُي َفَل  َأ ِفففي )30(َحّيفف  َنففا  ْل َع َوَج  
َنفا  ْل َع َوَج ِهْمف  ِب َد  َتِمي َأْنف  َواِسفَي  َْلْرِضف َر ا

ُدوَن  َت ْه َي ُهْم  ّل َع َل ُبًل  ِفَجاًجا ُس َها   )31(ِفي
ُهْمف  َو ًظفا  ُفو ًفا َمْح ْق َء َسف َنفا الّسفَما ْل َع َوَج

ِرُضوَنف  ْع َهفا ُم ِت َيا ِذي )32(َعْنف آ ّل َو ا ُه َو  
َقَمَر  ْل َوا َوالّشْمَس  َهاَر  ّن َوال ْيَل  ّل َق ال َل َخ

َبُحوَن  َيْسفف َلٍكفف  َف ِفففي  َوَمففا )33(ُكّلفف   
ْيْنفف  ِإ َف َأ َد  ْل ْلُخ ِلَكفف ا ْب َق ٍر ِمْنفف  َبَش ِل َنففا  ْل َع َج

ُدوَنف  ِل ْلَخا ُهْمف ا َف ْفٍسف )34(ِمّتف  َن ُكّلف   
ِر  ْي ْلَخ َوا ِبالّشّر  ُكْمف  ُلو ْب َن َو ْوِتف  ْلَم َقُةف ا ِئ َذا

ُعوَن  ُتْرَج َنا  ْي َل ِإ َو َنًة  ْت )35(ِف

25)  Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: "Benden 
başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş 
olmayalım.
26)  Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. 
Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve 
ihsana mazhar olmuş kullardır.
27)  O'ndan (emir almazdan) önce konuşmazlar; onlar, sadece 
O'nun emri ile hareket ederler.
28)  Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de 
(yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. Allah rızasına ulaşmış 
olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah 
korkusundan titrerler!
29) Onlardan her kim: "Tanrı O değil, benim!" derse, biz onu 
cehennemle cezalandırırız. İşte biz, zalimlere böyle ceza 
veririz!
30)  İnkâr edenler, göklerle yer bitişik bir halde iken bizim, 
onları birbirinden kopardığımızı ve her canlı şeyi sudan 
yarattığımızı görüp düşünmediler mi? Yine de inanmazlar mı?
31) Onları sarsmasın diye yeryüzünde bir takım dağlar diktik. 
Orada geniş geniş yollar açtık; ta ki maksatlarına ulaşsınlar.
32) Biz, gökyüzünü korunmuş bir tavan gibi yaptık. Onlar ise, 
gökyüzünün âyetlerinden yüz çevirirler.
33)  O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı... yaratandır. Her biri bir 
yörüngede yüzmektedirler.
34)  Biz, senden önce de hiçbir beşere ebedîlik vermedik. 
Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedî mi kalacaklar?
35) Her canlı, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, 
şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.
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َنَكف  ُذو ّتِخ َي ِإْنف  َفُروا  َك ِذيَنف  ّل َذا َرآَكف ا ِإ َو
ُهْمف  َو ُكْمف  َت َه ِل ُكُر آ ْذ َي ِذي  ّل َذا ا َه َأ ًوا  ُهُز ِإّل 

ِفُروَنففف  َكا ُهْمففف  ِر الّرْحَماِنففف  ْك ِذ ) 36(ِب
ُكْم  ِري ُأ َعَجٍلف َسف ِْلنَسفاُن ِمْنف  َقف ا ِل ُخ

ِني  ُلو ْعِج َت َتْس َفَل  ِتي  َيا ُلوَن )37(آ ُقو َي َو  
ِقيَن  ِد ُتْمفف َصففا ُكن ِإْنفف  ُد  ْع َو ْل َذا ا َه َتففى  َم

َفُروا ِحيَنفف َل ) 38( َك ِذيَنفف  ّل َلُمفف ا ْع َي ْو  َل
َعْنفف  َوَل  ّناَر  ِهْمفف ال ِه ُوُجو َعْنفف  ّفوَنفف  ُك َي

ْنَصفُروَن  ُي ُهْمف  َوَل  ِهْمف  ِر ُهو َبْلف ) 39(ُظ
ُعوَن  ِطي َت َيْسف َفَل  ُهْمف  ُت َه ْب َت َف َتًةف  ْغ َب ِهْمف  ِتي أ

ْ َت
َظُروَنففف  ُين ُهْمففف  َوَل  َهفففا  ّد ْد ) 40(َر َق َل َو

َقفف  َفَحا ِلَكفف  ْب َق ِبُرُسففٍل ِمْنفف  َئ  ِز ْه ُت اْسفف
ِهفف  ِب ُنوا  َكا ُهْمفف َمففا  ْن ِذيَنفف َسففِخُروا ِم ّل ِبا

ُئون  ِز ْه َت ُكْمفف ) 41(َيْسفف ُؤ َل ْك َي ُقْلفف َمْنفف 
ُهْمف  َبْلف  ِر ِمْنف الّرْحَماِنف  َها ّن َوال ْيِلف  ّل ِبال

ِرُضوَن  ْع ِهْم ُم ّب ِر َر ْك ِذ ُهْم )42(َعْن  َل َأْم   
ُعوَن  ِطي َت َيْس ا َل  َن ِن ُدو ُهْم ِمْن  ُع َن َتْم َهٌة  ِل آ
ُبوَن  ُيْصفَح ّنفا  ُهْمف ِم َوَل  ِهْم  ُفِسف َأن َنْصفَر 

ّتفى )43( ُهْمف َح َء َبا َوآ ِءف  ُؤَل َه َنفا  ْع ّت َبْلف َم  
ِتي  ْأ َن ّنا  َأ ْوَن  َيَر َفَل  َأ ُعُمُر  ْل ِهْم ا ْي َل َع َطاَل 
ُهْمفف  َف َأ َهففا  ِف ْطَرا َأ َها ِمْنفف  ُقُصفف َنن َْلْرَضفف  ا

ُبوَن  ِل َغا ْل )44(ا

36)  (Resûlüm!) Kâfirler seni gördükleri zaman: "Sizin 
ilâhlarınızı diline dolayan bu mu?" diyerek seni hep alaya 
alırlar. Halbuki onlar, çok esirgeyici Allah'ın Kitabını inkâr 
edenlerin ta kendileridir.
37)  İnsan, aceleci (bir tabiatta) yaratılmıştır. Size âyetlerimi 
göstereceğim; benden acele istemeyin.
38) "Eğer, diyorlar, doğru iseniz, ne zaman (gerçekleşecek) bu 
tehdit?"
39)  İnkâr edenler, yüzlerinden ve sırtlarından (saran) ateşi 
savamayacakları, kendilerine yardım dahi edilmeyeceği 
zamanı bir bilselerdi!
40)  Bilâkis kendilerine o (kıyamet) öyle âni gelir ki, onları 
şaşırtır. Artık, ne reddedebilirler onu, ne de kendilerine mühlet 
verilir.
41)  Andolsun, senden önceki peygamberlerle de alay edildi; 
ama onları alaya alanları, o alay konusu ettikleri şey 
kuşatıverdi.
42)  De ki: Allah'a karşı sizi gece gündüz kim koruyacak? 
Buna rağmen onlar Rablerini anmaktan yüz çevirirler.
43)  Yoksa kendilerini bize karşı savunacak birtakım ilâhları 
mı var? (O ilâh dedikleri şeyler) kendilerine bile yardım 
edecek güçte değildirler. Onlar bizden de alâka ve destek 
görmezler.
44)  Evet, onları da, atalarını da barındırdık. Nihayet ömür 
kendilerine (hiç bitmeyecek gibi) uzun geldi. Oysa onlar, 
bizim gelip (kâfirlere ait) araziyi çevresinden eksilteceğimizi 
görmezler mi? Şu halde, üstün gelen onlar mı?
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ُع  َيْسففَم َوَل  َوْحِيفف  ْل ِبا ُكْمفف  ِذُر ُأن ّنَمففا  ِإ ُقْلفف 
َذُروَن  ُين َذا َما  ِإ َء  َعا ّد ِئْن ) 45(الّصّم ال َل َو

ُلّن  ُقو َي َل ّبَك  َذاِب َر َع ْفَحٌةف ِمْن  َن ُهْم  ْت َمّسف
ِلِميَنفف  َظا ّنففا  ُك ّنففا  ِإ َنففا  َل ْي َو ُعفف ) 46(َيا َنَض َو

َفَل  ِةفف  َياَم ِق ْل ِمفف ا ْو َي ِل ِقْسففَط  ْل ِزيَنفف ا َوا ْلَم ا
ٍة  ّب َقاَل َح ْث َكاَن ِم ِإْن  َو ًئا  ْي ْفٌس َش َن َلُم  ْظ ُت
ِبيَن  َنا َحاِس ِب َفى  َك َو َها  ِب َنا  ْي َت أ

َ َدٍل  ِمْن َخْر
َهاُروَنفففف ) 47( َو َنففففا ُموَسففففى  ْي َت ْد آ َق َل َو

ِقيَنفف  ّت ْلُم ِل ْكًرا  ِذ َو ًءفف  َيا َوِض َقاَنفف  ُفْر ْل  )48(ا
ُهْمف ِمْنف  َو ْيِبف  َغ ْل ِبا ُهْمف  ّب ْوَنف َر َيْخَش ِذيَنف  ّل

ُقوَنفففف  ِف ِة ُمْش َع ْكٌر ) 49(الّسففففا ِذ َذا  َه َو
ِكُروَن  َلُه ُمن ُتْم  ْن َأ َف َأ ُه  َنا ْل َأنَز َباَرٌك  ) 50(ُم

ّنا  ُك َو ْبُل  َق ُه ِمْن  َد ِهيَم ُرْش ْبَرا ِإ َنا  ْي َت ْد آ َق َل َو
ِلِميَنف  َعا ِهف  ِهف ) 51(ِب ْوِم َق َو ِهف  ِبي َِل َقاَلف  ْذ  ِإ

ُفوَن  ِك َعا َها  َل ُتْم  ْن َأ ِتي  ّل ِثيُل ا ّتَما ِه ال ِذ َه َما 
ِديَنفف ) 52( ِب َعا َهففا  َل َنففا  َء َبا َنففا آ ْد َوَج ُلوا  َقا
ِففي )53( ُكْمف  ُؤ َبا َوآ ُتْمف  ْن َأ ُتْمف  ُكن ْد  َق َل َقاَلف   

ِبيٍنف  ّقف ) 54(َضَلٍلف ُم ْلَح ِبا َنفا  َت ْئ َأِج ُلوا  َقا
ِبيَنفف  ْنَتفف ِمْنفف الّلِع َأ َبففل ) 55(َأْمفف  َقاَلفف 

ِذي  ّل َْلْرِضفف ا َوا َواِت  ُكْمفف َرّبفف الّسففَما ّب َر
ُكْمففف ِمْنففف  ِل َذ َلفففى  َع َنفففا  َأ َو ُهّنففف  َطَر َف

ِديَنفففف  ِه َدّنفففف ) 56(الّشا ِكي ََل ِهفففف  ّل َتال َو
ِريَن  ِب ْد ّلوا ُم َو ُت َأْن  َد  ْع َب ُكْم  َناَم ) 57(َأْص

45)  De ki: Ben, sadece, vahiy ile sizi ikaz ediyorum. Fakat, 
sağır olanlar, ikaz edildikleri zaman bu çağrıyı duymazlar.
46)  Andolsun, onlara Rabbinin azabından ufak bir esinti 
dokunsa, hiç şüphesiz, "Vah bize! Hakikaten biz zalim 
kimselermişiz!" derler.
47)  Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık 
kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. (Yapılan iş,) bir 
hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. 
Hesap gören olarak biz (herkese) yeteriz.
48)  Andolsun biz, Musa ve Harun'a, takvâ sahipleri için bir 
ışık, bir öğüt ve Furkan'ı verdik.
49)  (O takvâ sahipleri ki) onlar, görmedikleri halde Rablerine 
candan saygı gösterirler. Yine onlar, kıyametten korkan 
kimselerdir.
50)  İşte bu (Kur'an) da, bizim indirdiğimiz hayırlı ve faydalı 
bir öğüttür. Şimdi onu inkâr mı ediyorsunuz?
51)  Andolsun ki İbrahim’e daha önceden, doğru yolu bulma 
imkanı vermiştik ve biz onu bilenlerdik.
52) Hani babasına ve kavmine demişti ki: “İbadet edip 
durduğunuz bu heykeller de ne oluyor?”
53) “Atalarımızı bunlara ibadet ederken bulduk.” De-diler.
54) Dedi ki: “Andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sa-pıklık 
içindesiniz.”
55) “Sen bize gerçeği mi getirdin, yoksa oyun oynayan-lardan 
mısın?” dediler.
56) Dedi ki: “Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir, 
onları kendisi yaratmıştır ve ben de buna şa-hitlik 
edenlerdenim.”
57) “Andolsun Allah’a, sizler arkanızı dönüp gittikten sonra, 
ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuraca-ğım.”

51) Andolsun ki Biz İbrahim’e daha önceden, küçükken, din ve dünya hususunda doğru yolu bulma, çeşitli hayırlara ulaşma imkanı vermiştik. Onu Allah’ın 
birliğini düşünmeye ve delil getirmeye muvaffak kıldık. Biz onun kendisine verdiğimiz peygamberliğe ve üstünlüğe layık, ehil bir kimse olduğunu biliyorduk.
52) Hani bir zamanlar İbrahim babası Azer’e ve müşrik kavmine demişti ki: “İbadet edip durduğunuz, tapındığınız, karşılarında bel büküp eğilmekte 
olduğunuz bu heykeller, putlar da ne oluyor?”
53) “Atalarımızı bunlara ibadet ederken bulduk, biz de onların yolundan gidiyoruz.” dediler.
54) İbrahim dedi ki: “Andolsun siz ve atalarınız o putlara taptığınız için apaçık bir sapıklık içindesiniz. Çünkü onlar cansızdır. Ne yararları, ne zararları olur, 
ne de sizi duyabilirler.”
55) “Sen bize gerçeği mi getirdin, söylediğinde ciddi misin? Yoksa bizimle eğlenip oyun oynayanlardan mısın? Bizimle dalga mı geçiyorsun? Söylediğin bu 
söz gerçek mi, yoksa şaka mı?” dediler.
56) İbrahim dedi ki: “Hayır, aksine sizin ibadete layık olan Rabbiniz, ilah oldukları iddia edilen bu putlar değil, göklerin ve yerin hiçbir örneğe ihtiyaç 
duymaksızın yaratıcısı olan Rabbiniz Allah’tır. Ben de şehadeti ile davaları sona erdiren bir şahit gibi, kesin ve açık delillerle Allah’ın birliğine  şahitlik 
edenlerdenim.”
57) “Andolsun Allah’a, sizler arkanızı dönüp bayram yerine gittikten sonra, ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracak ve onlara zarar verme yollarını 
arayacağım.”
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ُهْمفف  ّل َع َل ُهْمفف  َل ِبيًرا  َك ِإّل  ًذا  َذا ُهْمفف ُج َل َع َفَج
ُعوَنفف  َيْرِج ِهفف  ْي َل َعَلفف ) 58(ِإ َف ُلوا َمْنفف  َقا

ِلِميَنف  ّظا َلِمْنف ال ّنُهف  ِإ َنفا  ِت َه ِل ِبآ َذا  ) 59(َه
َلُهف  َقاُلف  ُي ُهْمف  ُكُر ْذ َي ًتفى  َف َنا  ْع ُلوا َسفِم َقا

ِهيُمففف  ْبَرا َلفففى ) 60(ِإ َع ِهففف  ِب ُتوا  ْأ َف ُلوا  َقا
ُدوَنفف  َه َيْش ُهْمفف  ّل َع َل ّناِسفف  ُيِنفف ال ْع ) 61(َأ

َنفففففا  ِت َه ِل ِبآ َذا  َه ْلَتففففف  َع َف ْنَتففففف  َأ َأ ُلوا  َقا
ِهيُم  ْبَرا ِإ ُهْم ) 62(َيا ِبيُر َك َلُه  َع َف َبْل  َقاَل 

ُقوَنففف  ِط َين ُنوا  َكا ِإْنففف  ُهْم  ُلو َأ َفاْسففف َذا  َه
ُلوا ) 63( َقا َف ِهْم  ُفِسففف َأن َلفففى  ِإ ُعوا  َفَرَج

ِلُموَن  ّظا ُتْمف ال ْن َأ ُكْم  ّن ِكُسوا ) 64(ِإ ُن ُثّمف 
ِءف  ُؤَل َه ِلْمَتف َمفا  َع ْد  َق َل ِهْم  ُءوِسف َلفى ُر َع

ُقوَنفف  ِط ُدوَنفف ِمْنفف َقاَلفف ) 65(َين ُب ْع َت َف َأ

َوَل  ًئففا  ْي ُكْمفف َش ُع َف َين ِهفف َمففا َل  ّل ُدوِنفف ال
ُكْمف  ُدوَنف )66(َيُضّر ُب ْع َت ِلَمفا  َو ُكْمف  َل ُأّفف   

ُلوَن  ِق ْع َت َفَل  َأ ِه  ّل ُدوِن ال ُلوا )67(ِمْن  َقا  
ُتْمف  ُكن ِإْنف  ُكْمف  َت َه ِل َوانُصفُروا آ ُهف  ُقو َحّر

ِليَنفف ًدا )68( َفاِع َبْر ِنففي  ُكو َناُر  َيا َنففا  ْل ُق  
ِهيَم  ْبَرا ِإ َلى  َع ِه )69(َوَسَلًما  ِب ُدوا  َأَرا َو  

ِريَن  َْلْخَسففففف ُهْمففففف ا َنا ْل َع َفَج ًدا  ْي ) 70(َك
ِتففي  ّل َْلْرِضفف ا َلففى ا ِإ ًطففا  ُلو َو ُهفف  َنا ْي َنّج َو

َلِميَنف  َعا ْل ِل َهفا  ِفي َنفا  ْك َلُهف ) 71(َباَر َنفا  ْب َه َو َو
َنفا  ْل َع ُكّل َج َو َلًةف  ِف َنا ُقوَبف  ْع َي َو َق  ِإْسفَحا

ِلِحيَن )72( َصا

58) Derken, ona başvururlar diye büyükleri dışında on-ların 
hepsini paramparça etti. 
59) Dediler ki: “İlahlarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o 
zalimlerdendir.”
60) Dediler ki: “Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları 
diline doladığını işittik.”
61) Dediler ki: “Öyleyse, onu insanların gözü önüne getirin ki 
ona şahid olsunlar.”
62) Dediler ki: “Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi 
yaptın?”
63) Dedi ki: “Hayır, bu yapmıştır, bu onların büyükle-ridir; 
eğer konuşabiliyorsa, siz onlara soruverin.”
64) Kendi vicdanlarına dönerek dediler ki: “Muhakkak asıl 
zalimler sizlersiniz.”
65) Sonra başaşağı edildiler de: “Sen de çok iyi bilirsin ki 
bunlar konuşamazlar.”
66) Dedi ki: “O halde, Allah’ı bırakıp da sizlere yararı 
olmayan ve zararı dokunmayan şeylere mi ibadet edi-
yorsunuz?”  
67) “Yuh size ve Allah’tan başka ibadet ettiklerinize. Hâlâ 
akıllanmayacak mısınız?”
68) Dediler ki: “Eğer yapacaksanız, onu yakın ve ilah-larınıza 
yardımda bulunun.” 
69) “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet ol!” de-dik.
70) Ona bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları da-ha çok 
hüsrana uğrayanlar kıldık.
71) Onu ve Lut’u kurtarıp içinde, alemler için bereket-
lendirdiğimiz yere çıkardık.
72) Ona İshak’ı bağışladık, üstüne de Yakub’u; her bi-rini 
salihler kıldık.

58) Derken İbrahim, belki ona başvururlar, bu işi kimin yaptığını öğrenirler, putların aciz olduğu ortaya çıkar ve kavminin aleyhine delil olur diye büyükleri 
dışında putların hepsini balta ile paramparça etti, onları bir kırıntı haline getirdi. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı.
59) Bayramdan döndükten sonra ilahlarına bakıp onlara yapılanı gördüklerinde, bunu yapanı araştırıp kınayarak şöyle dediler: “İlahlarımıza bunu kim yaptı? 
Şüphesiz o zalimlerden biridir. Çok büyük bir suç işlemiştir. Çünkü o, saygı ve hürmete layık olan ilahlara karşı gelmeye cüret etmiştir.”
60) İbrahim’in: “Vallahi, putlarınıza tuzak kuracağım” sözünü işiten şahıs dedi ki: “Biz, kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını, onları 
yerdiğini, ayıpladığını ve onlara sövdüğünü işittik. Belki de ilahları parçalayan odur.”
61) Bunun üzerine Nemrut ve kavminin ileri gelenleri dediler ki: “Öyleyse, İbrahim’i insanların, herkesin gözü önüne getirin, onu herkesin gözü önünde 
sorgulayalım ki, insanlar ona verilecek cezaya şahid olsunlar da bu olaydan ibret alıp bir daha aynı şeyi yapmasınlar.”
62) Nemrut ve kavminin ileri gelenleri İbrahim’i getirip ona dediler ki: “Ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? İlahlarımızı parçalayan sen misin?”
63) İbrahim onları susturmak ve aleyhlerine delil getirmek amacıyla dedi ki: “Hayır, bilakis onları bu büyük put parçalamıştır. Sizin kendisiyle beraber bu 
küçük putlara tapmanıza kızdı da onları kırdı. Eğer konuşabiliyorlarsa, bu putlara, kendilerini kimin kırdığını sorun.”
64) Kendi vicdanlarına dönerek olayı düşündüler ve şöyle dediler: “Muhakkak asıl zalimler sizlersiniz. Çünkü siz, konuşamayan bir varlığa ibadet 
ediyorsunuz.”
65) Sonra bu gerçeği itiraftan vazgeçip, kibir ve taşkınlığa, eski inanç ve tartışmalarına dönerek başaşağı edildiler de ısrar ve inatla dediler ki: “Ey İbrahim! 
Allah’a yemin ederiz ki, senin de çok iyi bildiğin gibi bu putlar konuşamaz ve cevap veremezler. Onlara sormamızı bizden nasıl istiyorsun?”
66) İbrahim dedi ki: “O halde, Allah’ı bırakıp da sizlere yararı olmayan ve zararı dokunmayan cansız şeylere mi ibadet ediyorsunuz, onlara mı 
tapıyorsunuz?”  
67) “Yuh size ve Allah’tan başka ibadet ettiklerinize. Yaptığınız işin çirkinliğini, bu putların ibadete layık ve münasip olmadığını ve ibadetin ancak Allah’ın 
hakkı olduğunu anlamıyor musunuz? Hâlâ akıllanmayacak mısınız?”
68) Bu delil karşısında susup da cevap veremez hale geldiklerinde, kaba kuvvete ve işkenceye başvurdular. Dediler ki: “İlahlarınıza yardım etmek ve 
intikamlarını almak için İbrahim’i ateşe atıp yakın. Siz, gerçekten putların yardımcıları iseniz, böyle yapın.” 
69) Biz de dedik ki: “Ey ateş, İbrahim’e karşı serin ve selamet, soğuk ve esenlikli ol!” 
70) Nemrut ve kavminin ileri gelenleri, ateşte yakmak suretiyle İbrahim’e bir tuzak kurmak istediler, fakat biz onları insanların en çok hüsrana uğrayanları 
kıldık. Çünkü Allah’ın peygamberine tuzak kurdular. Allah da tuzaklarını başlarına geçirdi.
71) İbrahim’i ve yeğeni Haran oğlu Lut’u kâfirlerin eziyetlerinin yapıldığı Irak bölgesinden kurtarıp içinde, alemler için nehir ve ağaçlarla 
bereketlendirdiğimiz, çok peygamberler gönderdiğimiz Şam bölgesine çıkardık.
72) İbrahim Rabbinden çocuk istedikten sonra ihtiyar ve yaşlı olmasına rağmen ona İshak’ı bağışladık, üstüne de o istemediği halde fazladan İshak’ın oğlu 
Yakub’u verdik; her birini, İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u salihler, hayırlı ve iyi kıldık.
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َنا  ْي ْوَح َأ َو َنا  ِر َأْم ِب ُدوَن  ْه َي ِئّمًة  َأ ُهْم  َنا ْل َع َوَج
ِة  ِةف الّصفَل َقاَم ِإ َو ْيَراِتف  ْلَخ ْعَلف ا ِف ِهْمف  ْي َل ِإ

ِديَنف  ِب َعا َنفا  َل ُنوا  َكا َو ِةف  َكا َءف الّز َتا ِإي  )73(َو
ُهفف  َنا ْي َنّج َو ْلًمففا  َوِع ْكًمففا  ُهفف ُح َنا ْي َت ًطففا آ ُلو َو
ِئَث  َبا ْلَخ ْعَمُل ا َت َنْت  َكا ِتي  ّل ِة ا َي َقْر ْل ِمْن ا

ِقيَن  َفاِسف ٍء  ْو ْوَمف َسف َق ُنوا  َكا ُهْمف  ّن  )74(ِإ
ّنُهففف ِمْنففف  ِإ َنفففا  ِت ِففففي َرْحَم ُهففف  َنا ْل ْدَخ َأ َو

ِلِحيَن  َدى ِمْنفف )75(الّصففا َنا ْذ  ِإ ُنوًحففا  َو  
َلُهف ِمْنف  ْه َأ َو ُهف  َنا ْي َنّج َف َلُهف  َنا  ْب َتَج َفاْسف ْبُلف  َق

ِمفف  ِظي َع ْل َكْرِبفف ا ْل ُه ِمْنفف ) 76(ا َنا َنَصففْر َو
ُنوا  َكا ُهْمف  ّن ِإ َنفا  ِت َيا ِبآ ُبوا  ّذ َك ِذيَنف  ّل ِمف ا ْو َق ْل ا

ِعيَنف  َأْجَم ُهْمف  َنا ْق ْغَر َأ َف ٍء  ْو ْوَمف َسف ) 77(َق
ِففففي  ُكَماِنففف  َيْح ْذ  ِإ ْيَماَن  َل َوُسففف َد  ُوو َدا َو
ِمفف  ْو َق ْل َنُمفف ا َغ ِهفف  ِفي َفَشْتفف  َن ْذ  ِإ ْلَحْرِثفف  ا

ِديَنففففف  ِه ِهْمففففف َشا ْكِم ِلُح ّنفففففا  ُك  )78(َو
ْكًمففا  َنففا ُح ْي َت ُكّل آ َو ْيَماَن  َل َهففا ُسفف َنا ّهْم َف َف
َباَلفف  ْلِج َد ا ُوو َدا َعفف  َنا َم َوَسففّخْر ْلًمففا  َوِع

ِليَنفف  َفاِع ّنففا  ُك َو ْيَر  ّط َوال ّبْحَن   )79(ُيَسفف
ُكْم  َن ُتْحِص ِل ُكْم  َل ُبوٍس  َل َعَة  ْن ُه َص َنا ّلْم َع َو

ِكُروَن  ُتْمف َشا ْن َأ َهْلف  َف ُكْم  ْأِسف َب ) 80(ِمْن 
ِري  َتْج َفًة  َعاِصففف ْيَماَن الّريَحففف  َل ِلُسففف َو

ِه  ِر َأْم ّنا ِب ُك َو َها  ِفي َنا  ْك َباَر ِتي  ّل َْلْرِض ا َلى ا ِإ
ِلِميَن  َعا ٍء  ُكّل َشْي )81(ِب

73) Ve onları, emrimizle doğru yolu gösteren önderler kıldık. 
Onlara hayırlar yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekâtı 
vermelerini vahyettik. Onlar yalnızca bize ibadet eden 
kimselerdi.
74)  Lût'a gelince, ona da hüküm (hakimlik, peygamberlik, 
hükümdarlık) ve ilim verdik; onu, çirkin işler yapmakta olan 
memleketten kurtardık. Zira onlar (o memleketin halkı), 
gerçekten fena işler yapan kötü bir kavimdi.
75)  Onu (Lût'u) rahmetimize kabul ettik; çünkü o, sâlihlerden 
idi.
76)  Daha önce Nuh da dua etmiş, biz onun duasını kabul 
etmiştik. Böylece, kendisini ve (iman eden) yakınlarını büyük 
sıkıntıdan kurtarmıştık.
77)  Onu, âyetlerimizi inkâr eden kavimden koruduk. 
Gerçekten onlar, fena bir kavim idi; bu yüzden topunu birden 
(suya) gömdük.
78)  Davud ve Süleyman'ı da (an). Bir zaman, bir ekin 
konusunda hüküm veriyorlardı: bir gurup insanın koyun 
sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp 
ziyan vermişti. Biz onların hükmünü görüp bilmekte idik.
79)  Böylece bunu (bu fetvayı) Süleyman'a biz anlatmıştık. 
Biz, onların her birine hüküm (hükümdarlık, peygamberlik) ve 
ilim verdik. Kuşları ve tesbih eden dağları da Davud'a boyun 
eğdirdik. (Bunları) biz yapmaktayız.
80)  Ona, savaş sıkıntılarınızdan sizi koruması için zırh 
yapmayı öğrettik. Artık şükredecek misiniz?
81)  Süleyman'ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgârı verdik; 
onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere doğru eserdi. 
Biz herşeyi biliriz.

73) İbrahim’i, İshak’ı ve Yakub’u, emrimizle doğru yolu gösteren, kendilerine uyulan önder ve liderler kıldık. Allah’ın emriyle insanlara dine giden yolu 
gösterirler. Onlara ilimle ameli birleştirmek için hayırlar yapmayı, namazı rükun ve şartlarını yerine getirerek huşu içerisinde devamlı kılmalarını ve zekâtı 
vermelerini vahyettik. Onlar bizi birleyen ve yalnızca samimiyetle bize ibadet eden kimselerdir.

329                                                                       el-Enbiya Suresi                                                   Cüz 17 – Sure 21



َلُهفف  ُغوُصففوَن  َي ِطيِنفف َمْنفف  َيا َوِمْنفف الّش
ُهْمف  َل ّنفا  ُك َو ِلَكف  َذ ُدوَنف  َعَمًل  ُلوَنف  ْعَم َي َو

ِظيَنفف  ِف ّبُهفف ) 82(َحا َدى َر َنا ْذ  ِإ ّيوَبفف  َأ َو
َأْرَحُمففف  ْنَتففف  َأ َو ِني الّضّر  ّنفففي َمّسففف َأ

ا ) 83(الّراِحِميَن  َن ْف َكَش َف َلُه  َنا  ْب َتَج َفاْس
ُهْمف  َل ْث َوِم َلُهف  ْه َأ ُهف  َنا ْي َت َوآ ِهف ِمْنف ُضّر  ِب َمفا 
ْكَرى  ِذ َو َنفففا  ِد ْن ُهْمففف َرْحَمًةففف ِمْنففف ِع َع َم

ِديَنفف  ِب َعا ْل ِريَسفف )84(ِل ْد ِإ َو ِإْسففَماِعيَل  َو  
ِريَن  ِب ُكّلفف ِمْنفف الّصففا ْفِلفف  ِك ْل َذا ا  )85(َو

ُهْمفف ِمْنفف  ّن ِإ َنففا  ِت ِفففي َرْحَم ُهْمفف  َنا ْل ْدَخ َأ َو
ِلِحيَن  َهَبفف )86(الّصففا َذ ْذ  ِإ ّنوِنفف  َذا ال َو  

ِهفف  ْي َل َع ِدَر  ْق َن َلْنفف  َأْنفف  َظّنفف  َف ًبففا  َغاِض ُم
ِإّل  َلَهفف  ِإ َأْنفف َل  ُلَماِتفف  ّظ ِفففي ال َدى  َنا َف
ُكنُتففف ِمْنففف  ّنفففي  ِإ َنَك  ْبَحا ْنَتففف ُسففف َأ

ِلِميَن  ّظا ُه ) 87(ال َنا ْي َنّج َو َلُه  َنا  ْب َتَج َفاْس
ِنيَنف  ْؤِم ْلُم ْنِجفي ا ُن ِلَكف  َذ َك َو َغّمف  ْل ِمْنف ا

ّبُهففف َرّبففف َل ) 88( َدى َر َنا ْذ  ِإ ّيفففا  ِر َك َوَز
ِثيَن  ِر َوا ْل ْيُر ا ْنَت َخ َأ َو ًدا  َفْر ِني  َذْر ) 89(َت

َنا  َلْح َأْص َو َيى  َيْح َلُه  َنا  ْب َه َو َو َلُه  َنا  ْب َتَج َفاْس
ِففي  ُعوَن  ِر ُيَسفا ُنوا  َكا ُهْمف  ّن ِإ ْوَجُهف  َلُهف َز
ُنوا  َكا َو ًبفا  َه َوَر ًبفا  َغ َنفا َر َن ُعو ْد َي َو ْيَراِتف  ْلَخ ا

ِعيَن  َنا َخاِش )90(َل

82) Şeytanlar arasından da, onun için dalgıçlık eden (ve inciler 
çıkaran) ve bundan başka işler görenler vardı. Biz onları 
gözetim altında tutuyorduk.
83)  Eyyub'u da (an). Hani Rabbine: "Başıma bu dert geldi. 
Sen, merhametlilerin en merhametlisisin" diye niyaz etmişti.
84)  Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk 
edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik; 
kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile 
efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik.
85)  İsmail'i, İdris'i ve Zülkifi de (yâdet). Hepsi de sabreden 
kimselerdendi.
86)  Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi 
kimselerdendi.
87)  Zünnûn'u da. O öfkeli bir halde geçip gitmişti; bizim 
kendisini asla sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet 
karanlıklar içinde: "Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni 
tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum!" diye niyaz 
etti.
88)  Bunun üzerine onun duasını kabul ettik ve onu kederden 
kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.
89) Zekeriyya'yı da (an). Hani o, Rabbine şöyle niyaz etmişti: 
Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen, vârislerin en hayırlısısın, 
(her şey sonunda senindir).
90)  Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya'yı verdik; 
eşini de kendisi için (çocuk doğurmaya) elverişli kıldık. Onlar 
(bütün bu peygamberler), hayır işlerinde koşuşurlar, umarak 
ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı 
içindeydiler.
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َها  ِفي َنا  َفْخ َن َف َها  َفْرَج َنْت  َأْحَص ِتي  ّل َوا
َيًة  َها آ َن ْب َوا َها  َنا ْل َع َوَج َنا  ِمْن ُروِح

َلِميَن  َعا ْل ُأّمًة ) 91(ِل ُكْم  ُت ُأّم ِه  ِذ َه ِإّن 
ِني  ُدو ُب ْع َفا ُكْم  ّب َنا َر َأ َو ًة  َد  )92(َواِح

َنا  ْي َل ِإ ُكّل  ُهْم  َن ْي َب ُهْم  َأْمَر ُعوا  ّط َق َت َو
ُعوَن  ْعَمْل ِمْن ) 93(َراِج َي َفَمْن 

ْفَراَن  ُك َفَل  ْؤِمٌن  َو ُم ُه َو ِلَحاِت  الّصا
ُبوَن  ِت َكا َلُه  ّنا  ِإ َو ِه  ِي ْع َوَحَراٌم ) 94(ِلَس

ُعوَن  َيْرِج ُهْم َل  ّن أ
َ َها  َنا ْك َل ْه َأ ٍة  َي َقْر َلى  َع

َذا ) 95( ِإ ّتى  ْأُجوُج َح َوَم ْأُجوُج  َي ِتَحْت  ُف
ُلوَن  َينِس َدٍب  ُكّل َح ُهْم ِمْن  ) 96(َو

ِهَي  َذا  ِإ َف ّق  ْلَح ُد ا ْع َو ْل َتَرَب ا ْق َوا
َنا  َل ْي َو َيا َفُروا  َك ِذيَن  ّل ْبَصاُر ا َأ َشاِخَصٌة 

ّنا  ُك َبْل  َذا  َه ٍة ِمْن  َل ْف َغ ِفي  ّنا  ُك ْد  َق
ِلِميَن  ُدوَن ِمْن ) 97(َظا ُب ْع َت َوَما  ُكْم  ّن ِإ

َها  َل ُتْم  ْن َأ ّنَم  َه ِه َحَصُب َج ّل ُدوِن ال
ُدوَن  ِر َهًة َما )98(َوا ِل ِء آ ُؤَل َه َكاَن  ْو  َل  

ُدوَن  ِل َها َخا ِفي ُكّل  َو َها  ُدو ُهْم ) 99(َوَر َل
ُعوَن  َيْسَم َها َل  ِفي ُهْم  َو ِفيٌر  َها َز ِفي

ّنا )100( ُهْم ِم َل َقْت  َب ِذيَن َس ّل ِإّن ا  
ُدوَن  َع ْب َها ُم ْن َع ِئَك  َل ْو ُأ َنى  ْلُحْس )101(ا

91) Irzını iffetle korumuş olanı (Meryem'i de an.) Biz ona 
ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir ibret 
kıldık.
92) Hakikaten bu (bütün peygamberler ve onlara iman 
edenler) bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin 
Rabbinizim. Öyle ise bana kulluk edin.
93) (İnsanlar) kendi aralarında (din ve devlet) işlerinin 
birliğini bozdular. Halbuki hepsi bize döneceklerdir.
94) Bu durumda her kim mümin olarak iyi davranışlar yaparsa 
onun çabasını görmezlikten gelmek olmaz. Zira biz onu 
yazmaktayız.
95) Helâk ettiğimiz bir belde için artık (yeniden mâmur 
olmak) imkânsızdır; çünkü onlar geri dönemeyeceklerdir.
96) Nihayet Ye'cûc ve Me'cûc açıldığı ve onlar her tepeden 
akın ettiği zaman;
97) Ve gerçek vaad (ölüm, kıyamet) yaklaşınca, birden, inkâr 
edenlerin gözleri donakalır! "Yazıklar olsun bize! (derler), 
gerçekten biz, bu durumdan habersizmişiz; hatta biz zalim 
kimselermişiz."
98) Siz ve Allah'ın dışında taptığınız şeyler cehennem 
yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz.
99) Eğer onlar birer tanrı olsalardı oraya (cehenneme) 
girmezlerdi. Halbuki hepsi (tapanlar da tapılanlar da) orada 
ebedî kalacaklardır.
100) Orada onlara inim inim inlemek düşer. Yine onlar orada 
(hiçbir iyi haber) duymazlar.
101) Tarafımızdan kendilerine güzel âkıbet takdir edilmiş 
olanlara gelince, işte bunlar cehennemden uzak tutulurlar.
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ِففي َمفا  ُهْمفف  َو َها  ُعوَن َحِسفيَس َيْسفَم َل 
ُدوَنفف  ِل ُهْم َخا ُفُسفف َأن َهْتفف  َت  َل )102(اْش

ُهْمفففف  ّقا َل َت َت َو َبُر  ْك َْل ُعفففف ا َفَز ْل ُهْمفففف ا ُن َيْحُز
ُتْمففف  ُكن ِذي  ّل ُكْمففف ا ْوُم َي َذا  َه َكُةففف  ِئ ْلَمَل ا

ُدوَنفف  َع َء )103(ُتو ِوي الّسففَما ْط َن ْوَمفف  َي  
ّوَلف  َأ َنفا  ْأ َد َب َكَمفا  ُتِبف  ُك ْل ِل َطّيف الّسفِجّل  َك
ِليَن  َفاِع ّنا  ُك ّنا  ِإ َنا  ْي َل َع ًدا  ْع َو ُه  ُد ِعي ُن ْلٍق  َخ

ِد ) 104( ْع َب ِر ِمْنف  ُبو ِففي الّز َنفا  ْب َت َك ْد  َق َل َو
ِدي  َبا َهففففا ِع ُث ِر َي َْلْرَضفففف  َأّنفففف ا ِر  ْك ّذ ال

ِلُحوَن  ًغففا )105(الّصففا َبَل َل َذا  َه ِفففي  ِإّنفف   
ِديَنف  ِب َعا ٍمف  ْو َق ِإّل ) 106(ِل َناَك  ْل َأْرَسف َوَمفا 

َلِميَن  َعا ْل ِل ُيوَحى ) 107(َرْحَمًة  ّنَما  ِإ ُقْل 
ُتْمف  ْن َأ َهْلف  َف ٌد  َواِح َلٌهف  ِإ ُكْمف  ُه َل ِإ ّنَمفا  َأ َلّيف  ِإ

ِلُموَن  ُقْلففف )108(ُمْسففف َف ْوا  ّل َو َت ِإْنففف  َف  
ِريٌب  َق َأ ِري  ْد َأ ِإْن  َو ٍء  َوا َلى َس َع ُكْم  ُت ْن َذ آ

ُدوَنف  َع ُتو ٌد َمفا  ِعي َب َلُمف )109(َأْمف  ْع َي ّنُهف  ِإ  
ُتُموَنف  ْك َت َلُمف َمفا  ْع َي َو ْوِلف  َق ْل ْهَر ِمْنف ا ْلَج ا

ُكْمفف ) 110( َل َنٌةفف  ْت ِف ّلُهفف  َع َل ِري  ْد َأ ِإْنفف  َو
َلففى ِحيٍنفف  ِإ ٌعفف  َتا َقاَلفف َرّبفف ) 111(َوَم

َنففففا الّرْحَماُنفففف  ّب َوَر ّقفففف  ْلَح ِبا ُكففففم  اْح
ُفوَن  َتِص َلى َما  َع َعاُن  َت ْلُمْس )112(ا

102) Bunlar onun uğultusunu duymazlar; gönüllerinin dilediği 
nimetler içinde ebedî kalırlar.
103)  En büyük dehşet dahi onları tasalandırmaz. Melekler 
kendilerini şöyle karşılar: İşte bu size vâdedilmiş olan (mutlu) 
gününüzdür.
104)  (Düşün o) günü ki, yazılı kâğıtların tomarını dürer gibi 
göğü toplayıp düreriz. Tıpkı ilk yaratmaya başladığımız gibi 
onu tekrar o hale getiririz. (Bu,) üzerimize aldığımız bir vaad 
oldu. Biz, (vâdettiğimizi) yaparız.
105)  Andolsun Zikir'den sonra Zebur'da da: "Yeryüzüne iyi 
kullarım vâris olacaktır" diye yazmıştık.
106)  İşte bunda, (bize) kulluk eden bir kavim için bir mesaj 
vardır.
107)  (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak 
gönderdik.
108)  De ki: Bana sadece, sizin ilâhınızın ancak bir tek Allah 
olduğu vahyedildi. Hâla müslüman olmayacak mısınız?
109)  Eğer yüz çevirirlerse de ki: (Bana emrolunanı) hepinize 
açıkladım. Artık size vâdolunan şey (mahşerde toplanma 
zamanınız) yakın mı uzak mı, bilmiyorum.
110)  Şüphesiz Allah sözün açığını da bilir, gizli tuttuklarınızı 
da bilir.
111)  Bilmiyorum, belki de o (azabın ertelenmesi), sizi 
denemek ve bir zamana kadar sizi (imkânlardan) 
faydalandırmak içindir.
112)  (Muhammed:) Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle 
hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahmân'dır. Sizin 
anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır, dedi.
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ِه الّرْحَمِن الّرِحيم ّل ِم ال ِبْس
َلَةفف  ْلَز ِإّنفف َز ُكْمفف  ّب ُقوا َر ّت ّناُسفف ا َهففا ال ّي أ

َ َيا
ِظيٌمف  َع ٌءف  ِة َشْي َع َهفا ) 1(الّسفا َن ْو َتَر ْوَمف  َي

َعْتفف  َأْرَض َعّمففا  ٍةفف  َع ُكّلفف ُمْرِض َهُلفف  ْذ َت
َتَرى  َو َهفا  َل َذاِتف َحْمٍلف َحْم ُكّلف  ُعف  َتَض َو
َكاَرى  ِبُسفف ُهْمفف  َوَمففا  َكاَرى  ّناَسفف ُسفف ال

ٌد  ِدي ِهفف َش ّل َذاَبفف ال َع ِكّنفف  َل َوِمْنفف ) 2(َو
ٍم  ْل ِر ِع ْي َغ ِب ِه  ّل ِفي ال ِدُل  ُيَجا ّناِس َمْن  ال

ٍد  ِري َطاٍنفف َم ْي ُكّلفف َش ُعفف  ِب ّت َي ِتَبفف ) 3(َو ُك
ِه  ِدي ْه َي َو ّلُه  ُيِض ّنُه  َأ َف ُه  َوّل َت ّنُه َمْن  َأ ِه  ْي َل َع

ِر  ِعي َذاِبف الّسف َع َلفى  ّناُسف ) 4(ِإ َهفا ال ّي أ
َ َيا

ّنفا  ِإ َف ْعِثف  َب ْل ْيٍبف ِمْنف ا ِففي َر ُتْمف  ْن ُك ِإْنف 
ُثّم  ٍة  َف ْط ُن ُثّم ِمْن  ُتَراٍب  ُكْم ِمْن  َنا ْق َل َخ
ِر  ْي َغ َو ٍة  َق ّل ٍة ُمَخ َغ ُثّم ِمْن ُمْض ٍة  َق َل َع ِمْن 
ِمف  َْلْرَحا ِففي ا ِقّر  ُن َو ُكْمف  َل ّيَنف  َب ُن ِل ٍةف  َق ّل ُمَخ
ُثّمفف  َأَجٍلفف ُمَسففّمى  َلففى  ِإ ُءفف  َنَشا َمففا 
ُكْمفف  ّد َأُش ُغوا  ُل ْب َت ِل ُثّمفف  ْفًل  ِط ُكْمفف  ِرُج ُنْخ
ّد  ُيَر ُكْمف َمْنف  ْن َوِم ّففى  َو َت ُي ُكْمفف َمْنف  ْن َوِم
ِد  ْع َب َلَمف ِمْنف  ْع َي ْيَل  َك ِل ِر  ُعُم ْل َذِلف ا َأْر َلفى  ِإ
َذا  ِإ َف ًةف  َد َهاِم َْلْرَضف  َتَرى ا َو ًئفا  ْي ٍمف َش ْل ِع
َبْتفف  َوَر َتّزْتفف  ْه َءفف ا ْلَما َهففا ا ْي َل َع َنففا  ْل َأنَز

ِهيٍج  َب ْوٍج  ُكّل َز َتْت ِمْن  َب ْن َأ )5(َو

22- el-HACC SURESİ

(Mekke’de inmiştir, 78  ayettir.)

Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla...
1)  Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Çünkü kıyamet vaktinin 
depremi müthiş bir şeydir!
2)  Onu gördüğünüz gün, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu 
unutur, her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanları da sarhoş 
bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir; fakat 
Allah'ın azabı çok dehşetlidir!
3)  İnsanlardan, bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya 
giren ve her inatçı şeytana uyan birtakım kimseler vardır.
4)  Onun (şeytan) hakkında şöyle yazılmıştır: Kim onu yoldaş 
edinirse bilsin ki (şeytan) kendisini saptıracak ve alevli ateşin 
azabına sürükleyecektir.
5) Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüphede iseniz, şunu 
bilin ki, biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan 
(aşılanmış yumurtadan), sonra uzuvları (önce) belirsiz, (sonra) 
belirlenmiş canlı et parçasından (uzuvları zamanla oluşan 
ceninden) yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Ve 
dilediğimizi, belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde 
bekletiriz; sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra 
güçlü çağınıza ulaşmanız için (sizi büyütürüz). İçinizden kimi 
vefat eder; yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına 
kadar götürülür; ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey 
bilmez hale gelsin. Sen, yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir 
halde görürsün; fakat biz, üzerine yağmur indirdiğimizde o, 
kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten (veya çiftten) iç açıcı bitkiler 
verir.
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ُيْحِيف  ّنُهف  َأ َو ّقف  ْلَح َو ا ُه ّلَهف  َأّنف ال ِب ِلَكف  َذ
ِديٌر  َق ٍءف  ُكّلف َشْي َلففى  َع ّنُهفف  َأ َو َتففى  ْو ْلَم ا

َهففا ) 6( ِفي ْيَبفف  َيٌةفف َل َر ِت َعَة آ َأّنفف الّسففا َو
ِر  ُبو ُق ْل ِففي ا َعُثف َمْنف  ْب َي ّلَهف  َأّنف ال ) 7(َو

ِر  ْي َغ ِب ِه  ّل ِفي ال ِدُل  ُيَجا ّناِس َمْن  َوِمْن ال
ٍر  ِني َتاٍب ُم ِك َوَل  ًدى  ُه َوَل  ٍم  ْل ِنَي ) 8(ِع َثا

ِفي  َلُه  ِه  ّل ِبيِل ال َعْن َسف ُيِضّل  ِل ِهف  ِف ْط ِع
ِةفف  َياَم ِق ْل ْوَمفف ا َي ُقُهفف  ِذي ُن َو ٌيفف  َيففا ِخْز ْن ّد ال

ِريِقف  ْلَح َذاَبف ا ّدَمْتف ) 9(َع َق ِبَمفا  ِلَكف  َذ
ِد  ِبي َع ْل ِل ٍمفف  َظّل ِب ْيَسفف  َل ّلَهفف  َأّنفف ال َو َداَكفف  َي

َلفى ) 10( َع ّلَه  ُد ال ُب ْع َي ّناِس َمْن  َوِمْن ال
ِإْن  َو ِه  ِب َأّن  ْطَم ْيٌر ا َبُه َخ َأَصا ِإْن  َف َحْرٍف 
ِه َخِسَر  ِه َوْج َلى  َع َلَب  َق َنٌة ان ْت ِف ْتُه  َب َأَصا

ْلُخْسففَراُن  َو ا ُه ِلَكفف  َذ َةفف  َواْلِخَر َيففا  ْن ّد ال
ِبيُنف  ْلُم ِهف َمفا ) 11(ا ّل ُدوِنف ال ُعوا ِمْنف  ْد َي

َو  ُه ِلَكففف  َذ ُعُهففف  َف ْن َي َوَمفففا َل  ُهففف  َيُضّر َل 
ُد  ِعي َب ْل ُهف ) 12(الّضَلُلف ا َلَمْنف َضّر ُعوا  ْد َي

َلففى  ْو ْلَم ْئَسفف ا ِب َل ِهفف  ِع ْف َن ْقَرُبفف ِمْنفف  َأ

َعِشيُر  ْل ْئَسف ا ِب َل ْدِخُلف ) 13(َو ُي ّلَهف  ِإّنف ال
ّناٍت  ِلَحاِت َج ُلوا الّصا َعِم َو ُنوا  ِذيَن آَم ّل ا
َعُل  ْف َي ّلَه  ِإّن ال َهاُر  ْن ْل

َ َها ا ِت َتْح ِري ِمْن  َتْج
ُد  ِري ُي َلْنف )14(َمفا  َأْنف  ُظّنف  َي َكاَنف   َمْنف 

ِةفف  َواْلِخَر َيففا  ْن ّد ِفففي ال ّلُهفف  ُه ال َينُصففَر
ْع  َط ْق َي ِل ُثّم  ِء  َلى الّسَما ِإ َبٍب  ِبَس ْد  ُد َيْم ْل َف
ِغيُظفف  َي ُهفف َمففا  ُد ْي َك َبّنفف  ِه ْذ ُي َهْلفف  ُظْر  َين ْل َف

)15(

6) Çünkü Allah hakkın ta kendisidir; O, ölüleri diriltir; yine O, 
her şeye hakkıyla kadirdir.
7) Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah 
kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır.
8) İnsanlardan bazısı, bir bilgisi, bir rehberi ve  aydınlatıcı bir 
kitaba dayanmaksızın, Allah hakkında tartışır.
9) Allah yolundan saptırmak için yanını eğip bükerek (kibir ve 
azamet içinde) Allah hakkında tartışmaya kalkar. Onun için 
dünyada bir rezillik vardır; kıyamet gününde ise ona yakıcı 
azabı tattıracağız.
10)  İşte bu, önceden yapıp ettiklerin yüzündendir (denilir). 
Elbette Allah kullarına haksızlık edici değildir.
11)  İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. 
Şöyle ki: Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun 
olur, bir de musibete uğrarsa çehresi değişir (dinden yüz 
çevirir). O, dünyasını da, ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu, 
apaçık ziyanın ta kendisidir.
12)  O, Allah'ı bırakıp, kendisine ne faydası, ne de zararı 
dokunacak olan şeylere yalvarır. Bu, (haktan) büsbütün uzak 
olan sapıklığın ta kendisidir.
13)  O, zararı faydasından daha (akla) yakın olan bir varlığa 
yalvarır. O (yalvardığı), ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir 
dosttur!
14)  Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda bulunan 
kimseleri, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. 
Şüphesiz Allah dilediği şeyi yapar.
15)  Her kim, Allah'ın, dünya ve ahirette ona asla yardım 
etmeyeceğini zannetmekte ise, artık o kimse tavana bir ip 
atsın;; sonra da (ayağını yerden) kessin! Şimdi bu kimse 
baksın! Acaba, hilesi (bu yaptığı), öfke duyduğu şeyi 
gerçekten engelleyecek mi?
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ّلَهفف  َأّنفف ال َو َناٍتفف  ّي َب َياٍتفف  ُهفف آ َنا ْل َأنَز ِلَكفف  َذ َك َو
ُد ِري ُي ِدي َمْنفف  ْه ُنوا ) 16( َي ِذيَنفف آَم ّل ِإّنفف ا

ّنَصففاَرى  َوال ِئيَن  ِب َوالّصففا ُدوا  َها ِذيَنفف  ّل َوا
ّلَهف  ِإّنف ال ُكوا  َأْشَر ِذيَنف  ّل َوا ْلَمُجوَسف  َوا
ّلَهف  ِإّنف ال ِةف  َياَم ِق ْل ْوَمف ا َي ُهْمف  َن ْي َب ْفِصففُل  َي

ٌد  ِهي ٍءف َش ُكّلف َشْي َلفى  َتَرى ) 17(َع َلْمف  َأ

َواِت  ِفي الّسَما َلُه َمْن  ُد  َيْسُج ّلَه  َأّن ال

َقَمُر  ْل َوا َوالّشْمُسف  َْلْرِضف  ِففي ا َوَمْنف 
َواّبف  ّد َوال َوالّشَجُر  َباُلف  ْلِج َوا ّنُجوُمف  َوال
ِهفف  ْي َل َع ّقفف  ِثيٌر َح َك َو ّناِسفف  ِثيٌر ِمْنفف ال َك َو
َلُهف ِمْنف  َفَمفا  ّلُهف  ِهْنف ال ُي َوَمْنف  َذاُبف  َع ْل ا

ُءف  َيَشا َعُلف َمفا  ْف َي ّلَهف  ِإّنف ال ٍمف  ِر ْك  )18(ُم
ِهْمف  ّب ِففي َر َتَصفُموا  َذاِنف َخْصفَماِن اْخ َه
َياٌبف ِمْنف  ِث ُهْمف  َل َعْتف  ّط ُق َفُروا  َك ِذيَنف  ّل َفا
ْلَحِميُم  ِهْم ا ُءوِس ْوِق ُر َف ُيَصّب ِمْن  ٍر  َنا

ِهْمفف )19( ِن ُطو ُب ِفففي  ِهفف َمففا  ِب َهُر  ُيْصفف  
ُد  ُلو ْلُج ٍد ) 20(َوا ِدي ُعف ِمْنف َح َقاِم ُهْمف َم َل َو

َها ِمْن ) 21( ْن َيْخُرُجوا ِم َأْن  ُدوا  َأَرا ّلَما  ُك
َذاَبفففف  َع ُقوا  ُذو َو َهففففا  ِفي ُدوا  ُأِعي َغّمفففف 

ِريِقف  ْلَح ِذيَنف ) 22(ا ّل ْدِخُلف ا ُي ّلَهف  ِإّنف ال
ِري  َتْج ّناٍت  ِلَحاِت َج ُلوا الّصا َعِم َو ُنوا  آَم
َهففا ِمْنفف  ِفي ْوَنفف  ّل ُيَح َهاُر  ْن ْل

َ َهففا ا ِت َتْح ِمْنفف 
ُهْم  َباُسفف ِل َو ًؤففا  ُل ْؤ ُل َو َهٍبفف  َذ ِوَر ِمْنفف  َأَسففا

ِريٌر  َها َح )23(ِفي

16)  İşte böylece biz o Kur'an'ı açık seçik âyetler halinde 
indirdik. Gerçek şu ki Allah dilediği kimseyi doğru yola 
sevkeder.
17)  Mümin olanlar, yahudi olanlar, sâbiîler, hıristiyanlar, 
mecûsîler ve müşrik olanlara gelince, muhakkak ki Allah, 
bunlar arasında kıyamet gününde (ayrı ayrı) hükmünü verir. 
Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
18) Görmez misin ki, göklerde olanlar ve yerde olanlar, güneş, 
ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, hayvanlar ve insanların birçoğu 
Allah'a secde ediyor; birçoğunun üzerine de azap hak 
olmuştur. Allah kimi hor ve hakir kılarsa, artık onu değerli 
kılacak bir kimse yoktur. Şüphesiz Allah dilediğini yapar.
19) Şu iki gurup, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır: İmdi, 
inkâr edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların 
başlarının üstünden kaynar su dökülecektir!
20)  Bununla, karınlarının içindeki (organlar) ve derileri 
eritilecektir!
21) Bir de onlar için demir kamçılar vardır!
22)  Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde, oraya 
geri döndürülürler ve: "Tadın bu yakıcı azabı!" (denilir).
23)  Muhakkak ki Allah, iman edip iyi davranışlarda 
bulunanları, zemininden ırmaklar akan cennetlere kabul eder. 
Bunlar orada altın bileziklerle ve incilerle bezenirler. Orada 
giyecekleri ise ipektir.
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ُدوا  ُه َو ْوِل  ْلَق ّيِب ِمْن ا ّط َلى ال ِإ ُدوا  ُه َو
ِد  ْلَحِمي َلفى ِصفَراِط ا ِذيَنف ) 24(ِإ ّل ِإّنف ا

ِهفف  ّل ِبيِل ال َعْنفف َسفف ّدوَن  َيُصفف َو َفُروا  َك
ُهففف  َنا ْل َع ِذي َج ّل ِمففف ا ْلَحَرا ِد ا ْلَمْسفففِج َوا
ِدي  َبا ْل َوا ِهفف  ِفي ِكُففف  َعا ْل ًء ا َوا ّناِسفف َسفف ِلل
ْقُه ِمْن  ِذ ُن ٍم  ْل ُظ ِب ٍد  ْلَحا ِإ ِب ِه  ِفي ْد  ِر ُي َوَمْن 

ٍمف  ِلي َأ َذاٍبف  ِهيَمف )25(َع ْبَرا ِِل َنفا  ْأ ّو َب ْذ  ِإ َو  
ِبفي  ِرْكف  ُتْش َأْنف َل  ْيِتف  َب ْل َكاَنف ا ًئفا َم ْي َش

ِئِميَنفف  َقا ْل َوا ِئِفيَنفف  ّطا ِلل ِتففي  ْي َب ّهْر  َط َو
ِد  ّكِعفف الّسففُجو ِفففي )26(َوالّر ّذْنفف  َأ َو  

ُكّل  َلى  َع َو ِرَجاًل  ُتوَك  ْأ َي ْلَحّج  ِبا ّناِس  ال
َعِميٍق  َفّج  ُكّل  ِتيَن ِمْن  ْأ َي ٍر  ) 27(َضاِم

ُكُروا اْسففَم  ْذ َي َو ُهْمفف  َل َعفف  ِف َنا ُدوا َم َه َيْش ِل
َلففى َمففا  َع ُلوَماٍتفف  ْع ٍمفف َم ّيا َأ ِفففي  ِهفف  ّل ال
َها  ْن ُلوا ِم ُك َف ِم  َعا ْن َْل ِة ا ِهيَم َب ُهْم ِمْن  َق َرَز

ِقيَر  َف ْل ِئَسففف ا َبا ْل ِعُموا ا ْط َأ ُثّمففف ) 28(َو
ُهْمففففف  ُذوَر ُن ُفوا  ُيو ْل َو ُهْمففففف  َث َف َت ْقُضوا  َي ِل

ِتيِقفف  َع ْل ْيِتفف ا َب ْل ِبا ُفوا  ّو ّط َي ْل ِلَكفف ) 29(َو َذ
َلُه  ْيٌر  َو َخ ُه َف ِه  ّل ّظْم ُحُرَماِت ال َع ُي َوَمْن 
ِإّل َمفا  َعاُمف  ْن َْل ُكْمف ا َل ّلْتف  ُأِح َو ِهف  ّب َد َر ْن ِع
ُبوا الّرْجَسفف ِمْنفف  ِن َت َفاْج ُكْمفف  ْي َل َع َلففى  ْت ُي

ِر  ْوَل الّزو َق ُبوا  ِن َت َواْج َثاِن  ْو َْل )30(ا

24)  Ve onlar, sözün en güzeline yöneltilmişler, övgüye lâyık 
olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir.
25)  İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün 
insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i 
Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler 
ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı 
azaptan tattırırız.
26) Hani biz İbrahim’e Evin yerini tayin etmiş ve şöyle 
demiştik: “Bana hiçbir şeyi şirk koşma, tavaf edenler, kıyam 
edenler, rükû ve sucûd edenler için Evimi terte-miz tut.”
27) “Ve insanlar arasında haccı ilân et! Gerek yaya, gerekse 
uzak yollardan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana 
gelsinler.”
28) Kendileri için bir takım yararlara şahid olsunlar ve 
kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine belli 
günlerde Allah’ın adını ansınlar. Artık bunlardan yiyin ve 
zorluk çeken yoksulu da doyurun. 
29) Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerlerine ge-tirsinler 
ve Beyt-i Atik’i tavaf etsinler.
30) Durum böyle. Her kim, Allah'ın emir ve yasaklarına saygı 
gösterirse, bu, Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. 
Size okunanların dışında kalan hayvanlar size helâl kılındı. O 
halde, pislikten, putlardan sakının; yalan sözden sakının.

26) Hani bir zamanlar biz İbrahim’e inşa etmesi için Beytullah’ın yerini tayin etmiş ve ilham edip şöyle emretmiştik: “Bana hiçbir şeyi şirk, ortak koşma, 
Ka’be’yi yalnızca Allah rızası için ve Allah adına yap, tavaf edenler, orada kıyama duranlar, ikamet edenler, kıyam edenler, rükû ve sucûd edenler için Evimi 
maddi ve manevi her türlü pisliklerden tertemiz tut.”
27) “Ve insanlar arasında haccı ilân et! İnsanları, Beytullah’ı haccetmeye davet ederek onlara seslen. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan gelen yorgun 
düşmüş develer üstünde sana gelsinler.”
28) Kendileri için dini ve dünyevi bir takım yararlara şahid olsunlar ve Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği nimetlere, deve, sığır, koyun, keçi gibi 
hayvanlardan dolayı şükretmek için bayram günlerinde, Zilhiccenin on gününde, yahut arefe gününden veya kurbanın birinci gününden itibaren teşrik 
günlerinin sonuna kadar olan günlerde Mekke’ye gönderilen kurbanları ve diğer kurbanlık ve hayvanları keserken üzerine Allah’ın adını ansınlar. Artık 
müstehab kurban oldukları takdirde bu kurbanların etlerinden yiyin ve zorluk çeken, eli darda olan, yoksulluğun zayıf düşürdüğü fakiri de doyurun. 
29) Kurbanı kestikten sonra ihramlı iken kendilerine bulaşan kirleri gidersinler. Bu da traş olarak, saçları kısaltarak, saç kirlerini gidererek, bıyık ve tırnaklar 
kesilerek olur. Allah’a itaat maksadıyla, adadıkları ve kendilerine gerekli kıldıkları adakları yerlerine getirsinler, kurbanları kessinler ve Beyt-i Atik adı da 
verilen Kabe’nin etrafında ifada yani ziyaret tavafını yapsınlar.  
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َوَمْنفف  ِهفف  ِب ِكيَنفف  ِر ْيَر ُمْش َغ ِهفف  ّل ِل َءفف  َفا َن ُح
ِء  ّنَمفا َخّر ِمْنف الّسفَما َأ َك َف ِهف  ّل ِبال ِرْكف  ُيْش
ِهفف الّريُحفف  ِب ِوي  ْه َت ْو  َأ ْيُر  ّط ُفُهفف ال َط َتْخ َف

َكاٍنفف َسففِحيٍق  َوَمْنفف ) 31(ِفففي َم ِلَكفف  َذ
َوى  ْق َت َهففا ِمْنفف  ّن ِإ َف ِهفف  ّل ِئَر ال َعا ّظْمفف َش َع ُي

ُلوِبفف  ُق ْل َلففى ) 32(ا ِإ ُعفف  ِف َنا َهففا َم ِفي ُكْمفف  َل
ْيِتف  َب ْل َلفى ا ِإ َهفا  ّل ُثّمف َمِح َأَجٍلف ُمَسفّمى 

ِتيِقف  َع ْل ًكا ) 33(ا ْنَسف َنفا َم ْل َع ٍةف َج ُأّم ُكّلف  ِل َو
ُهْمفف  َق َلففى َمففا َرَز َع ِهفف  ّل ُكُروا اْسففَم ال ْذ َي ِل

ِة  ِهيَم َب َلُه ِمْن  َف ٌد  َواِح َلٌه  ِإ ُكْم  ُه َل ِإ َف ِم  َعا ْن َْل ا
ِتيَن ِب ْلُمْخ َبّشْر ا َو ِلُموا  َذا ) 34( َأْس ِإ ِذيَن  ّل ا

ِريَن  ِب َوالّصفا ُهْمف  ُب ُلو ُق َلْتف  َوِج ّلُهف  ِكَر ال ُذ
ِة  ِمفف الّصففَل ِقي ْلُم َوا ُهْم  َب َأَصففا َلففى َمففا  َع

ُقوَنف  ْنِف ُي ُهْمف  َنا ْق ْدَنف ) 35(َوِمّمفا َرَز ُب ْل َوا
ُكْمفف  َل ِهفف  ّل ِر ال ِئ َعا ُكْمفف ِمْنفف َش َل َهففا  َنا ْل َع َج
َهففا  ْي َل َع ِهفف  ّل ُكُروا اْسففَم ال ْذ َفا ْيٌر  َهففا َخ ِفي
َها  ْن ُلوا ِم ُك َف َها  ُب ُنو َبْت ُج َوَج َذا  ِإ َف َواّف  َص
ِلَكففففف  َذ َك َتّر  ْع ْلُم َوا َعففففف  ِن َقا ْل ِعُموا ا ْط َأ َو

ُكُروَنف  َتْش ُكْمف  ّل َع َل ُكْمف  َل َها  َنا ) 36(َسّخْر
َهففا  ُؤ ِدَما َوَل  َهففا  ُلُحوُم ّلَهفف  َناَلفف ال َي َلْنفف 

ِلَكففف  َذ َك ُكْمففف  ْن َوى ِم ْق ّت ُلُهففف ال َنا َي ِكْنففف  َل َو
َلففى َمففا  َع ّلَهفف  ّبُروا ال َك ُت ِل ُكْمفف  َل َها  َسّخَر

ِنيَن  ْلُمْحِسفف َبّشْر ا َو ُكْمفف  َدا ِإّنفف ) 37(َه
ّلَه َل  ِإّن ال ُنوا  ِذيَن آَم ّل َعْن ا ُع  ِف َدا ُي ّلَه  ال

ٍر  ُفو َك ّواٍن  ُكّل َخ )38(ُيِحّب 

31)  Kendisine ortak koşmaksızın Allah'ın hanifleri. Kim 
Allah'a ortak koşarsa sanki o, gökten düşüp parçalanmış da 
kendisini kuşlar kapmış, yahut rüzgâr onu uzak bir yere 
sürüklemiş (bir nesne) gibidir.
32)  Durum öyledir. Her kim Allah'ın hükümlerine saygı 
gösterirse, şüphesiz bu, kalplerin takvâsındandır.
33) Onlarda (kurbanlık hayvanlarda veya hac fiillerinde) sizin 
için belli bir süreye kadar birtakım yararlar vardır. Sonra 
bunların varacakları (biteceği) yer, Eski Ev'e (Kâbe'ye) 
kadardır.
34)  Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan 
cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine 
Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. 
İmdi, İlâhınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. O 
ihlâslı ve mütevazi insanları müjdele!
35)  Onlar öyle kimseler ki, Allah anıldığı zaman kalpleri 
titrer; başlarına gelene sabrederler, namaz kılarlar ve 
kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah için) 
harcarlar.
36)  Biz, büyük baş hayvanları da sizin için Allah'ın (dininin) 
işaretlerinden (kurban) kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. 
Şu halde onlar, ayakları üzerine dururken üzerlerine Allah'ın 
ismini anınız. Yan üstü yere düştüklerinde ise, artık (canı 
çıktığında) onlardan hem kendiniz yeyin, hem de ihtiyacını 
gizleyen-gizlemeyen fakirlere yedirin. İşte bu hayvanları biz, 
şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik.
37)  Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na 
sadece sizin takvânız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı 
Allah'ı büyük tanıyasınız diye O, bu hayvanları böylece sizin 
istifadenize verdi. Güzel davrananları müjdele!
38) Allah, iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah, hain 
ve nankör olan herkesi sevgisinden mahrum eder.
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ِإّن  َو ِلُموا  ُظ ُهْم  ّن أ
َ ِب ُلوَن  َت َقا ُي ِذيَن  ّل ِل ِذَن  ُأ

ِديٌر  َق َل ِهْم  ِر َنْصف َلفى  َع ّلَهف  ِذيَنف )39(ال ّل  ا
َأْنف  ِإّل  ّقف  ِر َح ْي َغ ِب ِهْمف  ِر َيا ِد ِرُجوا ِمْنف  ُأْخ

ّناَس  ِه ال ّل ُع ال ْف َد ْوَل  َل َو ّلُه  َنا ال ّب ُلوا َر ُقو َي
ٌعف  َي ِب َو ُع  َواِم ّدَمْتف َصف ُه َل ْعٍضف  َب ِب ُهْمف  ْعَض َب
َهففا اْسففُم  ِفي َكُر  ْذ ُي ُد  َوَمَسففاِج َواٌت  َل َوَصفف
ُه  َينُصفُر ّلُهف َمْنف  َينُصفَرّن ال َل َو ِثيًرا  َك ِهف  ّل ال

ِزيٌز  َع ّيف  ِو َق َل ّلَهف  ِإْنف ) 40(ِإّنف ال ِذيَنف  ّل ا
َة  َقاُموا الّصففَل َأ َْلْرِضفف  ِفففي ا ُهْمفف  ّنا ّك َم
ْوا  َه َن َو ْعُروِفف  ْلَم ِبا َأَمُروا  َو َةف  َكا ْوا الّز َت َوآ

ِر  ُْلُمو َبُةف ا ِق َعا ِهف  ّل ِل َو ِر  َك ْن ْلُم ) 41(َعْنف ا
ْوُمف  َق ُهْمف  َل ْب َق َبْتف  ّذ َك ْد  َق َف ُبوَكف  ّذ َك ُي ِإْنف  َو

ُد  َثُمو َو ٌد  َعا َو ِهيَمف ) 42(ُنوٍحف  ْبَرا ِإ ْوُمف  َق َو
ُلوٍطفف  ْوُمفف  َق َيَنفف ) 43(َو ْد َأْصففَحاُب َم َو

ُثّمف  ِريَنف  ِف َكا ْل ِل ْيُتف  َل َأْم َف ّذَبف ُموَسفى  ُك َو
ِر  ِكي َن َكاَن  ْيَف  َك َف ُهْم  ُت ْذ ّيْن ) 44(َأَخ َأ َك َف

ِهَي  َف ِلَمٌة  َظا ِهَي  َو َها  َنا ْك َل ْه َأ ٍة  َي َقْر ِمْن 
ٍةفف  َل ّط َع ٍر ُم ْئ ِب َو َهففا  ُعُروِش َلففى  َع َيٌةفف  ِو َخا

ٍد  ٍر َمِشي َقْصف ِففي )45(َو َيِسفيُروا  َلْمف  َف َأ  
َها  ِب ُلوَن  ِق ْع َي ُلوٌب  ُق ُهْم  َل ُكوَن  َت َف َْلْرِض  ا
ْعَمفى  َت َهفا َل  ّن ِإ َف َهفا  ِب ُعوَن  َيْسفَم َذاٌنف  ْو آ َأ

ِتففي  ّل ُلوُبف ا ُق ْل ْعَمففى ا َت ِكْنف  َل َو ْبَصففاُر  َْل ا
ِر  ُدو )46(ِفي الّص

39)  Kendileriyle savaşılanlara (müminlere), zulme uğramış 
olmaları sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi. Şüphe yok 
ki Allah, onlara yardıma mutlak surette kadirdir.
40) Onlar, başka değil, sırf "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için 
haksız yere yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah, bir 
kısım insanları (kötülüklerini) diğer bir kısmı ile defedip 
önlemeseydi, mutlak surette, içlerinde Allah'ın ismi bol bol 
anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescidler yıkılır 
giderdi. Allah, kendisine (kendi dinine) yardım edenlere 
muhakkak surette yardım eder. Hiç şüphesiz Allah, güçlüdür, 
galiptir.
41)  Onlar ki, eğer kendilerine yeryüzünde iktidar verirsek 
namazı kılar, zekâtı verirler, iyiliği emreder ve kötülükten 
nehyederler. İşlerin sonu Allah'a varır.
42)  Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh'un 
kavmi, Ad, Semûd yalanladılar.
43) İbrahim’in kavmi ve Lût’un kavmi de.
44) Medyen halkı da yalanladılar. Musa da yalanlanmıştı. İşte 
ben o kâfirlere süre tanıdım, sonra onları yakaladım. Nasıl 
oldu benim onları reddim (cezalandırmam)!
45)  Nitekim, birçok memleket vardı ki, o memleket (halkı) 
zulmetmekte iken, biz onları helâk ettik. Şimdi o ülkelerde 
duvarlar, (çökmüş) tavanların üzerine yıkılmıştır. Nice 
kullanılmaz hale gelmiş kuyular ve (ıssız kalmış) ulu saraylar 
vardır.
46)  (Sana karşı çıkanlar) hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? 
Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek 
kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki, gözler kör olmaz; lâkin 
göğüsler içindeki kalpler kör olur.

43) Aynı şekilde İbrahim’in, Lût’un ve Şuayb’ın kavmi de rasulleri ve Allah’tan getirdikleri hakikatleri yalanlamışlardı.
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ِلَف  ُيْخ َلْن  َو َذاِب  َع ْل ِبا َنَك  ُلو ْعِج َت َيْس َو
ْلِف  َأ َك ّبَك  َد َر ْن ْوًما ِع َي ِإّن  َو ُه  َد ْع َو ّلُه  ال

ّدوَن  ُع َت ٍة ِمّما  َن ّيْن ِمْن ) 47(َس َأ َك َو
َها  ُت ْذ َأَخ ُثّم  ِلَمٌة  َظا ِهَي  َو َها  َل ْيُت  َل َأْم ٍة  َي َقْر

ْلَمِصيُر َلّي ا ِإ ّناُس )48( َو َها ال ّي أ
َ َيا ُقْل   

ِبيٌن  ِذيٌر ُم َن ُكْم  َل َنا  َأ ّنَما  ِذيَن ) 49(ِإ ّل َفا
ٌة  ِفَر ْغ ُهْم َم َل ِلَحاِت  ُلوا الّصا َعِم َو ُنوا  آَم

ِريٌم  َك ٌق  ِرْز ِفي ) 50(َو ْوا  َع ِذيَن َس ّل َوا
َأْصَحاُب  ِئَك  َل ْو ُأ ِزيَن  َعاِج َنا ُم ِت َيا آ

ِم  ْلَجِحي ِلَك ) 51(ا ْب َق َنا ِمْن  ْل َأْرَس َوَما 
َقى  ْل َأ ّنى  َتَم َذا  ِإ ِإّل  ِبّي  َن َوَل  ِمْن َرُسوٍل 
ّلُه َما  ْنَسُخ ال َي َف ِه  ِت ّي ِن ُأْم ِفي  َطاُن  ْي الّش
ِه  ِت َيا ّلُه آ ِكُم ال ُيْح ُثّم  َطاُن  ْي ْلِقي الّش ُي

ِكيٌم  ِليٌم َح َع ّلُه  َعَل َما ) 52(َوال َيْج ِل
ِفي  ِذيَن  ّل ِل َنًة  ْت ِف َطاُن  ْي ْلِقي الّش ُي

ِإّن  َو ُهْم  ُب ُلو ُق ِة  َي َقاِس ْل َوا ِهْم َمَرٌض  ِب ُلو ُق
ٍد  ِعي َب َقاٍق  ِفي ِش َل ِلِميَن  ّظا ) 53(ال

ّق  ْلَح ّنُه ا َأ ْلَم  ِع ْل ُتوا ا ُأو ِذيَن  ّل َلَم ا ْع َي ِل َو
َلُه  ِبَت  ُتْخ َف ِه  ِب ُنوا  ْؤِم ُي َف ّبَك  ِمْن َر

ُنوا  ِذيَن آَم ّل ِد ا َها َل ّلَه  ِإّن ال َو ُهْم  ُب ُلو ُق
ٍم  ِقي َت َلى ِصَراٍط ُمْس َيَزاُل ) 54(ِإ َوَل 

ّتى  ْنُه َح ٍة ِم َي ِفي ِمْر َفُروا  َك ِذيَن  ّل ا
َذاُب  َع ُهْم  َي ِت أ

ْ َي ْو  َأ َتًة  ْغ َب َعُة  ُهْم الّسا َي ِت أ
ْ َت

ٍم  ِقي َع ٍم  ْو )55(َي

47)  (Resûlüm!) Onlar senden azabın çabuk gelmesini 
istiyorlar. Allah vâdinden asla dönmez. Muhakkak ki, 
Rabbinin nezdinde bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin 
yıl gibidir.
48)  Nice ülkeler var ki, zulmedip dururlarken onlara mühlet 
verdim. Sonunda onları yakaladım. Dönüş yalnız banadır.
49)  De ki: Ey insanlar! Ben ancak sizin için apaçık bir 
uyarıcıyım.
50)  İman edip sâlih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve 
bol rızık vardır.
51)  Ayetlerimiz hakkında (onları tesirsiz kılmak için) 
birbirlerini geri bırakırcasına yarışanlara gelince, işte bunlar, 
cehennemliklerdir.
52)  (Ey Muhammed!) Biz, senden önce hiçbir resûl ve nebî 
göndermedik ki, o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun 
dileğine ille de (beşerî arzular) katmaya kalkışmasın. Ne var ki 
Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah, kendi 
âyetlerini (lafız ve mana bakımından) sağlam olarak 
yerleştirir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 
sahibidir.
53)  (Allah, şeytanın böyle yapmasına müsaade eder ki) 
kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için, 
şeytanın kattığı şeyi bir deneme (vesilesi) yapsın. Zalimler, 
gerçekten (haktan) oldukça uzak bir ayrılık içindedirler.
54)  Bir de, kendilerine ilim verilenler., onun (Kur'an'ın) 
hakikaten Rabbin tarafından gelmiş bir gerçek olduğunu 
bilsinler de ona inansınlar, bu sayede kalpleri huzur ve tatmine 
kavuşsun. Şüphesiz ki Allah, iman edenleri, kesinlikle 
dosdoğru bir yola yöneltir.
55)  İnkâr edenler, kendilerine o saat ansızın gelinceye, yahut 
da (kendileri için hayır yönünden) kısır bir günün azabı 
gelinceye kadar onun (Kur'an) hakkında hep şüphe 
içindedirler.
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ِذيَن  ّل َفا ُهْم  َن ْي َب ُكُم  َيْح ِه  ّل ِل ٍذ  ِئ ْوَم َي ْلُك  ْلُم ا
ّناِتفف  ِفففي َج ِلَحاِت  ُلوا الّصففا َعِم َو ُنوا  آَم

ِمففف  ِعي ّن ُبوا )56(ال ّذ َك َو َفُروا  َك ِذيَنففف  ّل َوا  
ِهيٌن  َذاٌب ُم َع ُهْم  َل ِئَك  َل ْو ُأ َف ا  َن ِت َيا  )57(ِبآ

ُثّمفف  ِهفف  ّل ِبيِل ال ِفففي َسفف َهاَجُروا  ِذيَنفف  ّل َوا
ًقففا  ِرْز ّلُهفف  ُهْمفف ال ّن َق َيْرُز َل ُتوا  ْو َما َأ ُلوا  ِت ُق
ِقيَنفف  ِز ْيُر الّرا َو َخ ُه َل ّلَهفف  ِإّنفف ال َو ًنا  َحَسفف

ِإّنفف ) 58( َو َنُهفف  ْو َيْرَض ْدَخًل  ُهْمفف ُم ّن َل ْدِخ ُي َل

ِليٌمفف  ِليٌمفف َح َع َل ّلَهفف  َوَمْنفف ) 59(ال ِلَكفف  َذ
ِغَيف  ُب ُثّمف  ِهف  ِب ِقَبف  ُعو ْثِلف َمفا  ِبِم َقَبف  َعا
ّو  ُف َع َل ّلَهفف  ِإّنفف ال ّلُهفف  ّنُه ال َينُصففَر َل ِهفف  ْي َل َع

ُفوٌر  ْيَلف ) 60(َغ ّل ِلُجف ال ُيو ّلَهف  َأّنف ال ِب ِلَكف  َذ
َأّن ِفي  َو ْيِل  ّل ِفي ال َهاَر  ّن ِلُج ال ُيو َو ِر  َها ّن ال

َبِصفيٌر  ٌع  ّلَهف َسفِمي ّلَهف ) 61(ال َأّنف ال ِب ِلَكف  َذ
ِهف  ِن ُدو ُعوَنف ِمْنف  ْد َي َأّنف َمفا  َو ّقف  ْلَح َو ا ُه
ِبيُر  َك ْل ِلّي ا َع ْل َو ا ُه ّلَه  َأّن ال َو ِطُل  َبا ْل َو ا ُه

َأنَزَلفف ِمْنفف ) 62( ّلَهفف  َأّنفف ال َتَرى  َلْمفف  َأ

ًةف  َْلْرُضف ُمْخَضّر ِبُح ا ُتْصف َف ًءف  ِء َما الّسفَما
ِبيٌر  ِطيٌفف َخ َل ّلَهف  ِففي ) 63(ِإّنف ال َلُهف َمفا 

ّلَهف  ِإّنف ال َو َْلْرِضف  ِففي ا َوَمفا  َواِت  الّسفَما
ُد  ْلَحِمي ِنّي ا َغ ْل َو ا ُه )64(َل

56)  O gün, mülk Allah'ındır. İnsanlar arasında hüküm verir. 
(Bu hüküm gereği) iman edip iyi davranışlarda bulunanlar 
Naîm cennetlerinin içindedirler.
57)  İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar 
için alçaltıcı bir azap vardır.
58)  Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen yahut ölenleri 
hiç şüphesiz Allah güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. 
Şüphesiz Allah, evet O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
59)  Allah onları, herhalde memnun kalacakları bir girilecek 
yere sokacaktır. Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, 
halîmdir.
60)  İşte böyle. Her kim, kendisine verilen eziyetin dengi ile 
karşılık verir de, bundan sonra kendisine yine bir tecavüz ve 
zulüm vaki olursa, emin olmalıdır ki, Allah ona mutlaka 
yardım edecektir. Hakikaten Allah çok bağışlayıcı ve mağfiret 
edicidir.
61)  Böylece (Allah, haksızlığa uğrayana yardım edecektir ve 
buna kadirdir). Çünkü Allah, geceyi gündüze katar, gündüzü 
geceye katar. Şu da muhakkak ki Allah, hakkıyla işiten ve 
görendir.
62)  Böyledir. Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir. O'nun 
dışındaki taptıkları ise bâtılın ta kendisidir. Gerçek şu ki Allah, 
evet O, uludur, büyüktür.
63)  Görmedin mi, Allah, gökten yağmur indirdi de bu sayede 
yeryüzü yeşeriyor. Gerçekten Allah çok lütufkârdır (her 
şeyden) haberdardır.
64)  Göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hakikaten Allah, 
yalnız O zengindir, övgüye değerdir.
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ِففي  ُكْمف َمفا  َل ّلَهف َسفّخَر  َأّنف ال َتَرى  َلْمف  َأ

ِر  َبْح ْل ِففففي ا ِري  َتْج ْلَكففف  ُف ْل َوا َْلْرِضففف  ا
َلفى  َع َعف  َق َت َأْنف  َء  ُيْمِسفُك الّسفَما َو ِهف  ِر َأْم ِب
ّناِسفف  ِبال ّلَهفف  ِإّنفف ال ِهفف  ِن ْذ ِإ ِب ِإّل  َْلْرِضفف  ا

ُءوٌف َرِحيٌم  ِذي )65(َلَر ّل َو ا ُه َو ُكْم   َيا َأْح

ِْلنَسففاَن  ِإّنفف ا ُكْمفف  ِيي ُيْح ُثّمفف  ُكْمفف  ُت ُيِمي ُثّمفف 
ُفوٌر َك ًكا ) 66( َل َنففا َمنَسفف ْل َع ٍةفف َج ُأّم ُكّلفف  ِل

ِر  َْلْم ِففي ا ّنَكف  ُع ِز َنا ُي َفَل  ُه  ُكو َناِسف ُهْمفف 
ًدى  ُه َلففى  َع َل ّنَكفف  ِإ ّبَكفف  َلففى َر ِإ ُعفف  ْد َوا

ٍم  ِقي َت ّلُه ) 67(ُمْس ُقْل ال َف ُلوَك  َد ِإْن َجا َو
ُلوَنفف  ْعَم َت ِبَمففا  َلُمفف  ْع ُكُمفف ) 68(َأ َيْح ّلُهفف  ال

ِهفف  ِفي ُتْمفف  ْن ُك ِفيَمففا  ِةفف  َياَم ِق ْل ْوَمفف ا َي ُكْمفف  َن ْي َب
ُفوَن  ِل َت َلُم ) 69(َتْخ ْع َي ّلَه  َأّن ال َلْم  ْع َت َلْم  َأ

ِفي  ِلَك  َذ ِإّن  َْلْرِض  َوا ِء  ِفي الّسَما ا  َم
َيِسفيٌر  ِهف  ّل َلفى ال َع ِلَكف  َذ ِإّنف  َتاٍبف  ) 70(ِك

َنّزْلف  ُي َلْمف  ِهف َمفا  ّل ُدوِنف ال ُدوَنف ِمْنف  ُب ْع َي َو
َوَما  ْلٌم  ِه ِع ِب ُهْم  َل ْيَس  َل َوَما  ًنا  َطا ْل ِه ُس ِب

ٍر  َنِصفي ِلِميَنف ِمْنف  ّظا َلفى ) 71(ِلل ْت ُت َذا  ِإ َو
ِهف  ُوُجو ِففي  ِرُفف  ْع َت َناٍتف  ّي َب َنفا  ُت َيا ِهْمف آ ْي َل َع
ُطوَن  َيْس ُدوَن  َكا َي َكَر  ْن ْلُم َفُروا ا َك ِذيَن  ّل ا
ُقْلففف  َنفففا  ِت َيا ِهْمففف آ ْي َل َع ُلوَنففف  ْت َي ِذيَنففف  ّل ِبا
َهفا  َد َع َو ّناُر  ُكْمف ال ِل َذ ِبَشّر ِمْنف  ُكْمف  ُئ ّب َن ُأ َف َأ

ْلَمِصففيُر  ْئَسفف ا ِب َو َفُروا  َك ِذيَنفف  ّل ّلُهفف ا ال
)72(

65)  Görmedin mi, Allah, yerdeki eşyayı ve emri uyarınca 
denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdi. Göğü de, 
kendi izni olmadıkça yer üzerine düşmekten korur. Çünkü 
Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir.
66) O, (önce) size hayat veren, sonra sizi öldürecek, sonra yine 
diriltecek olandır. Gerçekten insan, çok nankördür.
67)  Biz, her ümmete, uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı 
gösterdik. Öyle ise onlar (ehl-i kitap) bu işte seninle 
çekişmesinler. Sen, Rabbine davet et. Zira sen, hakikaten 
dosdoğru bir yoldasın.
68)  Eğer seninle münakaşa ve mücâdeleye girişirlerse: "Allah 
yaptığınızı çok iyi bilmektedir" de.
69)  Allah kıyamet gününde, ihtilâf etmekte olduğunuz 
konulara dair aranızda hüküm verecektir.
70) Bilmez misin ki, Allah, yerde ve gökte ne varsa bilir? Bu, 
bir kitapta (levh-i mahfuzda) mevcuttur. Bu (eşya ve olayların 
bilgisine sahip olmak), Allah için çok kolaydır.
71)  Onlar, Allah'ı bırakıp, Allah'ın kendisine hiçbir delil 
indirmediği, kendilerinin dahi hakkında bilgi sahibi 
olmadıkları şeylere tapıyorlar. Zalimlerin hiç yardımcısı 
yoktur.
72) Âyetlerimiz açık açık kendilerine okunduğunda, kâfirlerin 
suratlarında hoşnutsuzluk sezersin. Onlar, kendilerine 
âyetlerimizi okuyanların neredeyse üzerlerine saldırırlar. De 
ki: Size bundan (bu öfke ve huzursuzluğunuzdan) daha 
kötüsünü bildireyim mi? Cehennem! Allah, onu kâfirlere (ceza 
olarak) bildirdi. O, ne kötü sondur!
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ُعوا  َتِم َفاْسف َثٌلف  ِرَبف َم ّناُسف ُض َهفا ال ّي أ
َ َيا

َلْن  ِه  ّل ُدوِن ال ُعوَن ِمْن  ْد َت ِذيَن  ّل ِإّن ا َلُه 
ِإْنففف  َو َلُهففف  ُعوا  َتَم ْو اْج َل َو ًبفففا  َبا ُذ ُقوا  ُل َيْخ
ُه  ُذو ِق َتن َيْسفف ًئففا َل  ْي َباُبفف َش ّذ ُهْم ال ْب ُل َيْسفف

ُلوُب  ْط ْلَم َوا ِلُبف  ّطا ُعَف ال ْنُه َض  )73(ِم
ّلَهفف  ِإّنفف ال ِهفف  ِر ْد َق ّقفف  ّلَهفف َح َدُروا ال َق َمففا 

ِزيٌز  َع ّيف  ِو َق ِفي ِمْنف )74(َل َط َيْصف ّلُهف   ال
ّلَهف  ِإّنف ال ّناِسف  َوِمْنف ال ِةف ُرُسفًل  َك ِئ ْلَمَل ا

َبِصيٌر  ٌع  ِهْم ) 75(َسِمي ِدي ْي َأ ْيَن  َب َلُم َما  ْع َي
ُْلُموُر  ُعف ا ُتْرَج ِهف  ّل َلفى ال ِإ َو ُهْمف  َف ْل َوَمفا َخ

ُعوا ) 76( َك ُنوا اْر ِذيَنففففف آَم ّل َهفففففا ا ّي أ
َ َيا

ُلوا  َع ْف َوا ُكْمفففف  ّب ُدوا َر ُب ْع َوا ُدوا  َواْسففففُج
ِلُحوَنفف  ْف ُت ُكْمفف  ّل َع َل ْيَر  ْلَخ ُدوا ) 77(ا ِه َوَجا

َوَمفا  ُكْمف  َبا َت َو اْج ُه ِهف  ِد َها ّقف ِج ِهف َح ّل ِففي ال
ّلَة  ّديِن ِمْن َحَرٍج ِم ِفي ال ُكْم  ْي َل َع َعَل  َج
ِلميَن  ْلُمْس ُكْم ا َو َسّما ُه ِهيَم  ْبَرا ِإ ُكْم  ِبي أ

َ

ُكوَنف الّرُسفوُل  َي ِل َذا  َه ِففي  َو ْبُلف  َق ِمْنف 
َلففى  َع َءفف  َدا َه ُنوا ُش ُكو َت َو ُكْمفف  ْي َل َع ًدا  ِهي َش
َةفف  َكا ُتوا الّز َوآ َة  ِقيُموا الّصففَل َأ َف ّناِسفف  ال
ْعَمفف  ِن َف ُكْمفف  ْوَل َو َم ُه ِهفف  ّل ِبال َتِصففُموا  ْع َوا

ّنِصيُر  ْعَم ال ِن َو َلى  ْو ْلَم )78(ا

73)  Ey insanlar! (Size) bir misal verildi; şimdi onu dinleyin: 
Allah'ı bırakıp da yalvardıklarınız (taptıklarınız) bunun için bir 
araya gelseler bile bir sineği dahi yaratamazlar. Sinek onlardan 
bir şey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar. İsteyen de âciz, 
kendinden istenen de!
74)  Onlar, (Bu âciz putları Allah'a ortak koşmak suretiyle) 
Allah'ın kadrini hakkıyla bilemediler. Hiç şüphesiz Allah, çok 
kuvvetlidir, çok üstündür.
75)  Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. 
Şüphesiz Allah işitendir, görendir.
76)  Onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını 
da, yapacaklarını da) bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür.
77)  Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize 
ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
78) Allah adına gerektiği gibi cihad edin. O, sizleri seç-miş ve 
din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız 
İbrahim’in milletine. Bundan daha önce de, bunda da sizi 
müslümanlar olarak adlandırdı. Ta ki ra-sul size şahid olsun, 
siz de insanlara karşı şahidlik ede-siniz. Artık namazı 
dosdoğru kılın, zekâtı verin ve Al-lah’a sarılın. Mevlanız 
O’dur. İşte, ne güzel mevla ve ne güzel yardımcı.

78) Allah’ın dinini yüceltmek için, elinizden gelen bütün güç ve kuvvetinizi harcayarak, mallarınız, canlarınız ve dillerinizle Allah yolunda hakkıyla cihad 
edin. Allah, yüce dini İslam’a yardım etmeniz için diğer milletler içerisinden sizleri seçmiş, en mükemmel dini ve en şerefli rasulü size göndermiştir. Bu din 
hususunda üzerinize hiç bir güçlük ve zorluk yüklememiş, sizi gücünüzün yetmediği şeylerle yükümlü kılmamıştır. Zaruret hallerinde size ruhsatı seçme izni 
vermiştir. Namazları kısaltmak, teyemmüm, ölmüş hayvan eti yemek, hastalık ve yolculuk durumlarında oruç tutmamak bunun örnekleridir. Bilakis bu din, 
yüce hanif dinidir. İşte kendisinde güçlük ve zorluk bulunmayan bu dininiz, atanız İbrahim’in dinidir. Ondan ayrılmayın. Çünkü o, dosdoğru bir dindir. Allah 
daha önceki kitaplarda da, Kur’an’da da size müslümanlar adını verdi. Sizin için din olarak İslam’ı seçti. Madem ki Yüce Allah bu şerefi sadece size verdi, 
öyleyse O’na ibadet edin ve emirlerini reddetmeyin. Ta ki risaletini tebliğ ettiğine dair rasul size şahid olsun, siz de rasullerin kavimlerine tebliğ ettiklerine 
dair insanlara karşı şahidlik edesiniz. Madem ki Allah, bu yüce mertebe için sizi seçti, o halde verdiği nimetlerden dolayı şükür olarak namazı rükun ve 
şartlarını yerine getirerek, huşu içerisinde devamlı olarak kılın, zekâtı verin ve Allah’ın sağlam ipine, Kur’an ve sahih sünnete sarılın, selefi salihinin yolundan 
ayrılmayın, yalnızca Allah’a güvenin ve bütün işlerinizde O’ndan yardım isteyin. Mevlanız, yardımcınız, destekciniz, işlerinizi omuzlayan O’dur. İşte Allah, 
ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır.
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